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��ح ا������ � ����� � ا��د �

�

�ل �
��ح ا������: 

	��� ا����  " ���� � و����� ����� ���������� ����	����� ی$ ا�#���ی�  "���ی� ����و ������ ����%�� &

 ���6 واه��1، ��(��دت  ���0  �	�� ���* "��1 ا���ی$ و ���0  �* إ���* و �� ذ��-  ��ة                   وأ��*  �(ر '  
و��� ��� �	?=ر <��� �=��'  �>�; أ�� �	�8ل "���9* ���* �	1��8 ��6  �� ��6 وه���ن  ��  ���ن                

���E*   و>�- ��* �E�- >�%�ء ا��Dم �ث�ء ا�>	�ن و�?� ��* �?�1 ا�@8ل وا��>��     *�� ��=E� ن
            1����9Fة ا����* أن ی@��ج ا�و����ء ا��ا>�@�� ��� ا����; وا��%��; ��� دا
��ة اIی���ن وأن ی�H�%�; آ��9

  K1 وا� ���"Iم ا����� L���M�Kا� �N* ���� ���=ا����و�%���ب  L�����Kس وا�����L =وا�وث���ن و��� ش���	*  ����
�N S�KیKM	��   و��ف ���� �6M ود�U و����6 و�M=ل و�م وأخ� وا�S#K و �K ث; ا��Kض أن �� آ   

  ���	� ���W9	6 ی
���E� '9��< 1����HKا�- Y���Z� ���-   ���K� *��	� ���0�9� 6��<=K1 ا��)�E� 6��9� ���%0�9  أ��9� أن 
� أن أرد ���* و��� آ6 �� زی� ��* >�=ء ����*      �� Sا�=اج �� *�ي أ	� �Z	ا� �#K��� *K���-

	�a& ^   إ���دة ������; ا��   و�  �FE ا�`Dم �� ا��H=اب ���� ���Eؤ^�*      -وإن آ�ن ^ یL�KE ج=ا �    
  ١اهـ ص " ...ا���ج&ا��Hه6 ا��K%=ر 

 يف هذه اخلطبة اليت هي مفتاح كتابه وعنوان خطابه أوهام قبيحة وأغالط شنيعة ال تصدر عن                 :أ��ل 
 : أوجه  مثانية والرد عليه منلعاقل يفهم ما يكتب أو متيقظ يعقل ما يقو

 :ولا��ج� ا�
ل باجلاه أو بالذات أو باحلرمة فإليك الرد عليـه          أما تعلقك حبديث األعمى كدليل على مسألة التوس       

ديث الصـحيحة مث  اوعلى كل شبهة ميكن أن يتعلق ا املتوسلون باجلاه بدء باآليات القرآنية مث األح        
 .األحاديث الضعيفة واملوضوعة مث الشبه العقلية

 

 
 :  �% ا���$ن ا�"��!����

  :اآلية األوىل -
  �نوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه والوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون  يأيها الذين ءام�قال اهللا تعاىل 
 .٣٥املائدة اآلية 

 
يأيها الذين صدقوا اهللا ورسوله فيما أخربهم ووعد مـن  " :  �ل ا�� ج��� ا�����ي ��� ت
����ه�    -أ

  لـه يف ذلـك   يقول أجيبوا اهللا فيما أمركم واكم بالطاعة� اتقوا اهللا �الثواب وأوعد من العقاب  
 يقول اطلبوا � وابتغوا إليه الوسيلة � بالصاحل من أعمالكم  وحققوا إميانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم      

 اهـ١"القربة إليه بالعمل مبا يرضيه 

                                     
  ٤/٥٦٦ تفسري الطربي  1
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�ل ا�� آ!��-ب  : 
عن طلحة عن عطاء عن ابن عبـاس أي القربـة   ثنا أيب  قال سفيان الثوري   �وابتغوا إليه الوسيلة    �"

هد وأبو وائل واحلسن وقتادة وعبد اهللا بن كثري والسدي وابن زيد وغري واحد، وقال               وكذا قال جما  
 أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رـم        �قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل مبا يرضيه وقرأ ابن زيد            

 وانشد عليه ابـن جريـر قـول   وهذا الذي قاله هؤالء األئمة ال خال ف بني املفسرين فيه           �الوسيلة
 : الشاعر

  اهـ ١"إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا       وعاد التصايف بيننا والوسائل 
�ل ا�%�$��-جـ   : 
 الوسيلة هي القربة عن أيب وائل واحلسن وجماهد � يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة �" 

من توسلت إليه أي تقربـت قـال        وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد وعبد اهللا بن كثري وهي فعيلة            
 :عنترة

  ٢" وختضـيب  أخذوك تكحلي  أن ي  إن الرجال هلـم إليـك وسـيلة        
�ل ا�'�آ���-د  :  
...  فعيلة من توسلت إليه إذا تقربـت إليـه         � الوسيلة   � ال إىل غريه     � إليه   � اطلبوا   � ابتغوا   �" 

سن وجماهد وقتادة والسدي وابـن زيـد   فالوسيلة القربة اليت ينبغي أن تطلب وبه قال أبو وائل واحل      
وهذا الذي قالـه هـؤالء   :وروي عن ابن عباس وعطاء وعبد اهللا بن كثري، قال ابن كثري يف تفسريه             

والظاهر أن الوسيلة اليت هي القربة تصدق على التقوى وعلى          ... األئمة ال خال ف بني املفسرين فيه      
 ٣اهـ" رم إىلا غريها من خصال اخلري اليت يتقرب العباد 

 : ا�'.%���-ّب و�* أ(��ر هـ �ل 
وذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثري من مالحدة أتباع اجلهال املدعني للتصوف مـن أن املـراد                " 

بالوسيلة يف اآلية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبني ربه أنه ختبط يف اجلهل والعمى وضالل مبني              
 الوسائط من دون اهللا من أصول كفر الكفار كما صرح به تعاىل يف  وتالعب بكتاب اهللا تعاىل واختاذ    

 ويقولون هؤالء شفعاؤنا عنـد اهللا قـل         �وقوله  � ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى       �قوله عنهم   
ب على كل    فيج �وات وال يف األرض سبحانه وتعاىل عما يشركون         تنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السما      أ

ومن حاد عـن   � املوصلة إىل رضى اهللا وجنته ورمحته هي اتباع رسول         الطريقمكلف أن يعلم أن     
  اهـ ٤"� ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوًء جيز به �ذلك فقد ضل سواء السبيل 

                                     
 ٢/٨٩٨تفسري ابن كثري  1
  ٦/١٠٤تفسري القرطيب  2
 بتصرف ٢/٣٨فتح القدير  3
  ٢/٧٧ أضواء البيان  4
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 :فتلخص مما سبق أن احتجاجهم ذه اآلية الكرمية باطل من مثانية أوجه
 .ي القربة كما تقدم إمجاع املفسرين على أن الوسيلة ه-١
 ٢واللسـان  ١ على أن معىن توسل إىل اهللا أي تقرب إليه بعمل كما يف القاموس             ة اتفاق أئمة اللغ   -٢

  .وغريمها من كتب اللغة
 تدل على أن املراد هو الطاعة والقربة ال جعـل األشـخاص             �  إليه الوسيلة   ابتغوا �: قوله تعاىل  -٣

 .وسائط
جلهاد يدل على أن املعين ا هو االعمال الصاحلة اليت تقرب إىل اهللا      توسط الوسيلة بني التقوى وا     -٤

 .تعاىل كاجلهاد وغريه
مـع   �وجاهدوا يف سـبيله      �واعجبا هلم كيف استجازوا ترك بعض األوامر الواردة يف اآلية            -٥

 .تشنيعهم على من ترك األمر اآلخر حسب فهمهم له 
 هذا التوسل الذي يريدونه فدل على أنه غري مقصود يف            املبني عن اهللا مل يثبت عنه      � أن رسول    -٦

 . اآلية الكرمية
 . لوكان املراد بالوسيلة غري الطاعة لكانت لفظا جممال وامل ال يعمل به حىت يأيت ما يبينه-٧
 أن اآلية األخرى واألحاديث الثابتة تبني نوع التوسل املشروع فتفسر هذه اآلية، وأول ما يفسر                -٨

 .ن هو القرآن والسنة الثابتةبه القرآ
 
  :اآلية الثانية -

ئك الذين ون كشف الضر عنكم وال حتويال أول       قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلك        �قال تعاىل   
يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربـك كـان                 

 )٥٧-٥٦اإلسراء  (�حمذورا 
روى البخاري من حديث سليمان بن مهران األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر             :" !���  ��ل ا��� آ     -أ

 قال ناس من اجلـن كـانوا   �أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة �  :عن عبد اهللا يف قوله
كان ناس من اإلنس يعبدون ناسا من اجلن فأسلم اجلن ومتسـك            : يعبدون فأسلموا، ويف رواية قال    

وقال قتادة عن معبد بن عبد اهللا الرماين عن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عـن ابـن                   .نهمهؤالء بدي 
نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من     :  اآلية، قال  � أولئك الذين يدعون     �مسعود يف قوله    

 اهـ  ٣" اجلن فأسلم اجلنيون، واإلنس الذين كانوا يعبدوم ال يشعرون بإسالمهم فرتلت هذه اآلية 

                                     
  ٤/٦٤القاموس احمليط  1
  ١١/٧٢٤لسان العرب  2
  ١٦٧٣ -٣/١٦٧٢تفسري ابن كثري  3
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الوسيلة القربة بالطاعة والعبادة أي يتضرعون إىل اهللا يف طلب ما يقـرم إىل         :"  ��ل ا�'��آ���    -ب  
املعىن :  مبتدأ وخرب قال الزجاج� أيهم أقرب  �رم والضمري يف رم يعود إىل العابدين أو املعبودين          

 .أيهم أقرب
 أي  � يبتغون   � أن يكون بدال من الضمري يف        بالوسيلة إىل اهللا أي يتقرب إليه بالعمل الصاحل؛ وجيوز        
 اهـ ١..."يبتغي من هو أقرب إليه تعاىل وسيلة فكيف مبن دونه

يطلبون من اهللا الزلفة والقربة ويتضرعون إىل اهللا تعاىل يف طلـب   � يبتغون�  :" ��ل ا�%�$���  -ج 
 اهـ ٢..."ماجلنة وهي الوسيلة أعلمهم اهللا تعاىل أن املعبودين يبتغون القربة إىل ر

أي استمر اإلنس الذين كانوا يعبـدون       :"  قال احلافظ ابن حجر يف شرح أثر ابن مسعود السابق          -د
اجلن على عبادة اجلن واجلن ال يرضون بذلك لكوم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغـون إىل رـم         

 اهـ ٣"الوسيلة 
دون اهللا مـن   الكرمية أن املعبـودين  بني جل وعال ذه اآلية:"  ا�'.%��� �ل -ّب و�* أ(��ر -هـ  

    م يقربوإىل اهللا زلفى ويشفعون هلم عنده، ال ميلكون كشف الضـر عـن              مالذين زعم الكفار أ 
 أي حتويله من إنسان إىل آخر أو حتويل املـرض إىل          � وال حتويال  � عنهم   هإزالة املكرو عابديهم أي   

 أيضا أن املعبودين الذين عبدهم      الك، مث بني فيه   الصحة والفقر إىل الغىن والقحط إىل اجلدب وحنو ذ        
الكفار من دون اهللا يتقربون إىل اهللا بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه أي الطريق إىل رضاه ونيل ما عنده                  

 اهـ   ٤" عليكم أن تكونوا مثلهم الواجبمن الثواب بطاعته وكان 
 :  أوجهد استدالهلم ذه اآلية من سبعةويتحصل مما سبق ر

 . أن تفسري ابن مسعود له حكم الرفع-١
 . اتفاق املفسرين على أن الوسيلة هنا هي القربة والطاعة-٢
 . أن آية املائدة بينت أن الوسيلة هي القربة والقرآن يفسر بعضه بعضا-٣
 .  تدل على أن املتوسل به هو العمل الصاحل ال غري�إىل رم  يبتغون �: قوله-٤
 .� أيهم أقرب �الوسيلة هي القربة لقوله  قد صرحت اآلية بأن -٥
 يدل على التجائهم إىل اهللا وعدم جعل الوسائط بينهم          � ويرجون رمحته وخيافون عذابه      �: قوله -٦

 .وبينه تعاىل

                                     
 ٣/٢٣٧فتح القدير  1
 ١٠/١٨١ تفسري القرطيب  2
  ١٣-١٠/١٢ فتح الباري  3
  ٤٣٧-٣/٤٣٦ أضواء البيان  4
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 أول اآلية رد على التوسل باألشخاص ودعائهم من دون اهللا فدل على أن الوسيلة ليسـت ذات     -٧
 .شخص وال جاهه

 

  :اآلية الثالثة -
 وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا                �:قال تعاىل 

 . ]٦٤النساء  [ �اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما 
يرشد تعاىل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان أن ياتوا إىل الرسول             :"  ��ل ا��� آ!���      -أ  
إذا فعلوا ذلك تاب اهللا عليهم ورمحهم وغفـر  إم يستغفروا اهللا عنده ويسألوه أن يستغفر هلم ف        ف �
 اهـ   ١"هلم 
 � جاءوك � بترك طاعتك والتحاكم إىل غريك � ولو أم إذ ظلموا أنفسهم � : ��ل ا�'��آ���    -ب  

 وتضرعوا إليك حىت قمت  لذنوم� فاستغفروا اهللا �متوسلني إليك متنصلني من جنايام وخمالفتهم   
  اهـ ٢" �لوجدوا اهللا توابا رحيما� وهلذا قال هلم شفيعا هلم واستغفرت 

نفسهم بالتحاكم إىل الطاغوت والفرار من التحـاكم  عندما ظلموا ألو أم يعين " : �ل ا��ازي  -ج  
 واستغفر هلـم    �إىل الرسول جاءوا الرسول فأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه              

  اهـ ٣ "� لوجدوا اهللا توابا رحيما � يغفر هلم عند توبتهم أن بأن يسأل اهللا �الرسول 
جاءوك من غري تأخري كما يفصح عنه تقدمي الظرف متوسلني بك يف التنصل "  :دأ��� ا����1    �ل   -د  

ـ باإلعجنايام القدمية واحلادثة ومل يزدادوا جناية على جناية بالقصد إىل سـترها    عن   ذار الباطـل  ت
 بالتوبة واإلخالص وبالغوا يف التضرع إليك حىت انتصبت شفيعا          � فاستغفروا اهللا    �واألميان الفاجرة   

  اهـ ٤"هلم إىل اهللا تعاىل واستغفرت هلم 
 : فتلخص مما سبق أنه يرد على استدالهلم ذه اآلية من عشرة أجه

حىت نقول العربة بعموم اللفظ وإمنا فيها ضمائر         اآلية خطاب لقوم معينني وليس فيها لفظ عموم          -١
 .والضمائر ال عموم هلا

 أما ايء إىل القرب ال يتناوله ايء إىل الشخص ال شرعا وال لغة وال عرفا فايء إليه إمنا يكون               -٢
 .يف حياته فقط

                                     
 ١/٧١٣تفسري ابن كثري  1
 ١/٤٨٣فتح القدير  2
 ٣/٢٥٣التفسري الكبري  3
 ٣/١٩١  تفسري أبو السعود امش التفسري الكبري 4
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صدقة جارية  : ةعمله إىل من ثالث   عنه   انقطع   إذا مات اإلنسان  (( عمل ويف احلديث     االستغفار أن   -٣
 .١))ولد صاحل يدعوا له  وأوعلم ينتفع به أ
 ولو أم صربوا حىت خترج إليهم لكان خـريا        � لو استقام استدالهلم ذه اآلية لكان قوله تعاىل          -٤

أوىل، فما كان ردهم على هذه اآليـة فهـو ردنـا علـى             ] ٥احلجرات   [�هلم واهللا غفور رحيم     
 . بتلكاالستدالل

إن الذين ينادونك مـن  � ال بد أن يناديه من وراء احلجرة واهللا يقول � به بعد موته      مث املتوسل  -٥
 ].٤احلجرات  [�وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون 

 � على بيعته بعد موته لقوله تعـاىل           االستدالل جلاز   � ذه اآلية بعد موته      االستدالل لو جاز    -٦
 ].١٠املمتحنة [  اآلية �أن ال يشركن باهللا شيئا منات يبايعنك على ؤيأيها النيب إذا جاءك امل

 األنام هذا األمر مل يفعله أحد من السلف الصاحل وال من تبعهم بإحسان من أئمة اإلسالم وهداة               -٧
 .بل أمجعوا على تركه

 عبـاد اهللا   يسمع الشخص اآلن فيستغفر له لكان هذا من التوسل بدعاء            � لو سلمنا جدال أنه      -٨
 .الصاحلني

 يسمع ويتكلم ما سكت عن الصحابة يف الفنت العظيمة وملا ترك الدعوة واجلهاد يف               �لو كان    -٩
 .سبيل اهللا

 اآلية تعين املنافقني الذين امتنعوا عن حكم اهللا ورسوله فال بد هلم من استغفار اهللا واسـتغفار                  -١٠
 قيل هلم تعالوا إىل     وإذا�الرسول الذي حتدوه بامتناعهم عن حكمه كما دل على ذلك سياق اآليات             

 الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قـدمت  وإىلما أنزل اهللا   
أيديهم مث جاءوك حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوم فأعرض 

  ].٦٣-٦١النساء [اآليات �...عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا
 

 :  اآلية الرابعة -

 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا         � :قوله تعاىل 
 . ]٨٩البقرة  [�على الكافرين 

                                     
 والبيهقي يف سننه ١/٨٥ والطحاوي يف مشكل اآلثار ٢٨ والبخاري يف األدب املفرد ص ٦/٢١٠والنسائي ) ١٨٨٠(وأبو داود ح ) ١٢٢٣(سلم حصحيح م 1
 . من حديث أيب هريرة٦/٢٧٨
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 أي وكانوا من قبل جميء هـذا  �انوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وك � :"��ل ا��� آ!���   
لكتاب يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركني إذا قاتلوهم يقولون إنه سـيبعث           الرسول ذا ا  

  اهـ ١"نيب يف آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم 
 :ويرد على استدالهلم ذه اآلية من أربعة أوجه

 أن هو دعـاء اهللا      � وهو طلب الفتح والنصر وطلب الفتح به         ٢ اإلستفتاح يف اللغة اإلستنصار    -١
 .يبعثه فيقاتلوم معه

 قـال أبوالعاليـة   ٥ والسرية النبوية ٤ ودالئل النبوة ٣ أن هذا هو املعتمد يف كتب التفسري باملاثور        -٢
اللهم ابعث هـذا الـنيب   "  على مشركي العرب يقولون    �وغريه كان اليهود إذا استنصروا مبحمد       

عث اهللا حممدا رأوا أنه مـن غريهـم          املشركني ونقتلهم فلما ب    يعذبالذي جنده مكتوبا عندنا حىت      
 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة � اهللا قال ف�كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول  

 .٦ �اهللا على الكافرين 
مما دعانا  :  عن عاصم بن عمر بن قتادة االنصاري عن رجال من قومه قالوا            إسحاقوروى حممد بن    

وهداه ـ ما كنا نسمع من رجال اليهود وكنا أهل شرك أصـحا ب   إىل اإلسالم ـ مع رمحة اهللا  
أوثان وكانوا أهل الكتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت ال تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم                 
بعض مايكرهون قالوا تقارب زمان نيب يبعث اآلن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم كثريا ما كنا نسـمع                  

حممدا رسوال من عند اهللا أجبناه حني دعانا إىل اهللا وعرفنـا مـا كـانوا                ذلك منهم فلما بعث اهللا      
 وملـا  �يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا، ففينا وفيهم نزل هؤالء اآليات اليت يف البقـرة     

جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
  .�٧ا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين ما عرفو

  .٨ف إال هذاومل يذكر ابن أيب حامت وغريه ممن مجع كالم مفسري السل
 أن ما خالف هذا فهو باطل ألنه من رواية عبد امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن                     -٣

ت يهود فعاذت اذا الدعاء جبري عن ابن عباس قال كانت يهود خيرب تقاتل غطفان فكلما التقوا هزم
) اللهم إنا نسألك حبق حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا آخر الزمان إال نصرتنا علـيهم      ( 

                                     
 ١/١٨٢ تفسري ابن كثري  1
 ٢١٢ والقاموس ص ٢/٥٣٨ لسان العرب  2
  ٢١٨ -١/٢١٦ والدر املنثور ١/١٨٦ ابن كثري  تفسري٤٥٧-١/٤٥٤ انظر تفسري الطربي  3
  ٩٧ -١/٩٦ دالئل النبوة أليب نعيم ٨٦ -٢/٨٤ دالئل النبوة للبيهقي  4
  ٣٢٩ -٢/٣٢٦ والروض األنف للسهيلي ٢١٤ -١/٢١١ انظر سرية ابن هشام  5
 ١/٤٥٦ تفسري الطربي  6
 ٢/٣٢٦ والروض االنف ١/٤٥٥  وتفسري الطربي ١/٢١١ سرية ابن هشام  7
  ٢٢٥ قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص  8
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 وكانوا من � كفروا به فأنزل اهللا تعاىل �فكانوا إذا دعوا ذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النيب         
 رواه احلاكم يف مستدركه وقال   �ا عرفوا كفروا به     قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم م       

قلت " اهـ فرد عليه الذهيب بقوله      "أدت الضرورة إىل إخراجه يف التفسري وهو غريب من حديثه           " 
 . 1"ال ضرورة يف ذلك فعبد امللك متروك هالك 
وضوعة روى عن أبيه أحاديث م   " عن عبد امللك هذا      ٢قلت ومن العجيب أن احلاكم قال يف املدخل       

وقال ابـن   " متروك ذاهب احلديث    :" مث يروي له هنا يف املستدرك ؛ وقال أبو حامت يف عبد امللك            " 
  .٣"دجال كذاب :"وقال السعدي" يضع احلديث " حبان 

 .أسوة لنا يف فعل اليهود لعنهم اهللا ولو ثبت هذا فال -٤
 
 :  ا�'&�����

 : الصحيحةثاألحادي

حممد حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري ثين أيب عبد اهللا بن املثىن             قال البخاري حدثنا احلسن بن       -١
 إذا قحطوا استسقى بالعبـاس   كان�أن عمر بن اخلطاب " نس أنس عن أعن مثامة بن عبد اهللا بن  

: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: قالفبن عبد املطلب 
 ٤."فيسقون 

 :وا��د 45�67 �� أر�31 أوج2

 كما بينته رواية حديث أنـس  �هو بدعاء النيب " إنا كنا نتوسل إليك بنبينا"  أن التوسل يف قوله  -أ
 قحوط  �حبديث اإلستسقاء على املنرب يوم اجلمعة وحديث عائشة قالت شكا الناس إىل رسول اهللا               

 �فخرج رسول اهللا عائشة ما خيرجون فيه، قالت املطر فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس يو
إنكم شكومت جـدب ديـاركم      :" حني بدا حاجب الشمس فقعد على املنرب وكرب ومحد هللا مث قال           

... " واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم اهللا ان تدعوه ووعدكم أن يسـتجيب لكـم     
 ٥. احلديث

 إىل التوسل بالعباس ألم إمنا �بة عن التوسل به  ويدل على ذلك عدول عمر وغريه من الصحا-ب
 . بعد وفاته�يريدون التوسل بالدعاء وذلك غري ممكن منه 

                                     
  ٢٦٣/ ٢مستدرك احلاكم  1
2  ١/١٧٠  
 ٢/١٣٣ واروحني البن حبان ٢/٥١٤ وامليزان ٥/٣٧٤ انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل 3
 عن ٨٨/ ٣ ويف السنن الكربى ٢٩-٤/٢٨ويف طبقات ابن سعد  ) ٣٧١٠( ويف فضائل الصحابة ح  ) ١٠١٠(ح ٣ صحيح البخاري كتاب اإلستسقاء باب  4

 .أنس بن مالك
 )١١٧٣( سنن أيب داود ح  5
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بينت الروايات الصحيحة أن عمر بن اخلطـاب        " وإنا نتوسل إليك بعم نبينا      "  قوله يف احلديث     -ج
اب صفة ما دعا به العباس      قد بني الزبري بن بكار يف االنس      : " إمنا توسل بدعاء العباس قال ابن حجر      

" يف هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس ملا استسقى به عمر قـال                    
اللهم إنه مل يرتل بالء إال بذنب ومل يكشف إال بتوبة وقد توجه القوم يب إليك ملكاين من نبيك وهذه       

فأرخت السماء مثل اجلبال حىت أخصبت   " الغيث  أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا        
 ١" االرض وعاش الناس 

" بلفـظ    رواية اإلمساعيلي هلذا احلديث      � على أن توسلهم إمنا كان بدعائه        األدلة ومن أصرح    -د
 ٢... "  استسقوا به فيستسقي هلم فيسقون�كانوا إذا قحطوا على عهد النيب 

 

  :أحاديث الشفاعة الكبرى -٢
 إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم يف بعض          (( : قال � عنه حدثنا حممد     � مالك   عن أنس بن  

لست هلا ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليـل الـرمحن          : اشفع إىل ربك، فيقول   :  آدم فيقولون  نأتويف
لست هلا ولكن عليكم مبوسى فإنه كليم اهللا فيأتون موسى فيقول لست هلـا              : فيأتون إبراهيم فيقول  

  �ليكم بعيسى فإنه روح اهللا وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست هلا، ولكن عليكم مبحمد               ولكن ع 
فيأتوين فأقول أنا هلا، فأستأذن على ريب فيأذن يل ويلهمين حمامد أمحده ا ال حتضرين اآلن فأمحـده                  

قول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع، فأ: ديا حممبتلك احملامد وأخر له ساجدا فيقال 
نثقال شعرية من إميان فأنطلق فأفعـل مث  انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه : رب أميت أميت فيقال  يا

أعود فأمحد بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسـل تعـط     
خردل مـن    أوواشفع تشفع فأقول يارب أميت أميت فيقال انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه ذرة                

 . وما يف معناه من أحاديث الشفاعة٣ احلديث ..)).إميان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل
 :والرد على استدالهلم بأحاديث الشفاعة من مثانية أوجه

 . أن هذه الشفاعة يف اآلخرة ال يف الدنيا-١
 . هذه شفاعة وليست توسال بذات وال جباهأن -٢
 .  دون سائر األنبياء، فكيف بسواهم من األولياء والصاحلني� أن الشفاعة العظمى خاصة به -٣
 . هذا من قياس الدنيا على اآلخرة ولو كان القياس كله حقا لكان هذا منه عني الباطل-٤
 . فمن الذي أذن لكم أنتم� أن تلك الشفاعة ال تقع إال بعد إذن اهللا له -٥

                                     
  ٣/١٥٠ فتح الباري  1
  ٢/٣٩٩ فتح الباري  2
  )٧٥١٠(  صحيح البخاري ح  3
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 .ذا النوع مشروع إمجاعا أن هذه الشفاعة من باب التوسل بدعاء األخيار وه-٦
 . أن هذا قياس يف العقائد وهو ممنوع إتفاقا-٧
 خير ساجدا وحيمد اهللا بتلك احملامد فيؤذن لـه          � أن هذا من باب التوسل بالعمل الصاحل ألنه          -٨

 .بالشفاعة
  :األحاديث الضعيفة والموضوعة ����

 
 :ا�:*�9 ا8ول -

حدثنا حممـود بـن   ٣والنسائي ٢ذي ، وقال الترم١قال عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب      : حديث األعمى  
  حدثنا أمحد بن سـليمان       ٥  حدثنا أمحد بن حممد بن منصور وقال احلاكم         ٤غيالن، وقال ابن ماجه   

 .الفقيه عن احلسن بن مكرم
 �أربعتهم عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أيب جعفر عن عمارة بن خزمية عن عثمان بن حنيـف      

إن شئت دعوت وإن شئت :((  فقال ادع اهللا أن يعافيين، قال�صر أتى النيب  أن رجال ضرير الب   "عنه  
ين اللهم إ (( فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء          : قال)) صربت فهو خري لك     

ت بك إىل ريب يف حاجيت هـذه  فتقضـى يل   ه نيب الرمحة إين توجأسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد    
 ". هذا لفظ النسائي وللترمذي حنوه))اللهم شفعه يف 

  :وا��د 2�67 �� ;�31 7'� وج�5
 بن خزمية عن عثمان بن حنيف      ة إضطراب إسناده فقد رواه شعبة ومحاد عن أيب جعفر عن عمار           -١
قاال عن أيب جعفر عمري بن يزيد بن فخالفهما هشام الدستوائي وروح بن القاسم :  ؛ قال النسائي�

 ٦ اهـ�ن سهل عن عثمان بن حنيف خراشة عن أيب أمامة ب
ومن كان مثل أيب جعفر ال حيتمل منه هذا اإلختالف ألنه مل يوصف باحلفظ والضبط وإمنا وصـف                  

 .بالصدق فقط
فشق علي  " وأكثرهم ال يذكرها وبعضهم يقول      ٧"يصلي ركعتني " فبعضهم زاد   :  اضطراب متنه  -٢

وبعضهم حيـذفها وبعضـهم     ٩"يف نفسي شفعين  " وعامتهم حيذفوا وبعضهم يقول      ٨"ذهاب بصري 

                                     
١٩١ـ٤/١٩٠ مسند اإلمام أمحد  1  

 2 )٣٦٤٩(  ح ٥/٢٢٩ سنن الترمذي 
  3   ٤١٧ عمل اليوم والليلة ص 
  4 )١٣٨٥(  ح ١٩٧ سنن ابن ماجه ص 
١/٥١٩ مستدرك احلاكم  5  

  6 ٤١٨ عمل اليوم والليلة ص 
) ١٣٨٥(وابن ماجه ح ) ٦٦٠( وح ) ٦٥٨( عمل اليوم والليلة للنسائي ح  7  

) ٦٥٩(والنسائي ح ) ٣٦٤٩( الترمذي ح  8  
  9 ٦/١٦٦والبيهقي يف الدالئل ) ٦٦٠( عمل اليوم والليلة ح 
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إين توجهت  " وأكثرهم ال يذكر ذلك  ويف رواية بعضهم          ١"فرجع وقد كشف له عن بصره     :" يقول
أن يقضي حاجيت أو حاجيت إىل فالن أو حاجيت يف       " وغريه حيذفها، ويف بعض الطرق      ٢"بك يا حممد    
 ويف ٥"نت حاجة فافعل مثل ذلك  مث ما كا" ويف رواية ٤"وشفعين فيه "  وعند بعضهم   ٣"كذا وكذا   

 ٧"وإن شئت أخرت ذلك  فهو أفضل آلخرتك "  ويف رواية ٦"فكان يقول هذا مرارا   " بعض الطرق   
 .هذا مما يؤكد عدم ضبطه للحديثوكل هذه  األلفاظ املختلفة مدارها على أيب جعفر 

 إن أحدمها خري لـه يف     أمران ويقول له   � نكارة متنها ألن الصحايب لن يعرض عليه رسول اهللا           -٣
 إن شئت أخرت ذلـك وهـو أفضـل          (( قال لألعمى    � أمحد أنه اآلخرةمث يتركه أبدا ويف رواية      

إن شئت صربت ولك  (( � ومما يؤيد ذلك  قصة املرأة اليت كانت تصرع وقال هلا النيب         ))آلخرتك  
  .٨احلديث…فقالت أصرب)) اجلنة وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك 

صحايب يسمع األجر العظيم الذي ورد يف الصرب على فقد البصر حلديث أنس بن مالـك       خاصة أن ال  
 يريـد   ٩))إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة         : إن اهللا قال  (( : قال �أن رسول اهللا    

 .عينيه
 .منهاصرب هو اجلنة أو ما هو أعم   األعمى إذا�فهذا يدل على أن اخلري الذي وعد به رسول اهللا 

وعلى تقدير صحته فهو واضح وضوح الشمس يف الداللة على التوسل بالدعاء ال غري يـدل علـى             
 : ذلك
 صريح يف أن املقصود هو التوسل بالدعاء ألنه لو قصد التوسـل  � جميء األعمى إىل رسول اهللا  -٤

 .�باجلاه ملا جتشم عناء ايء إليه 
 .�ص صريح يف أنه إمنا يريد دعاءه ن" ادعو اهللا أن يعافيين :"  قول األعمى-٥
فخريه بني  )) إن شئت دعوت وإن شئت صربت فهو خري لك          ((  يف الرد على األعمى      � قوله   -٦

 .الدعاء والصرب على البالء فلم يذكر له التوسل باجلاه وال بالذات من قريب وال بعيد
مرتني أو ثالثا ويف رواية "  يل ادع اهللا"ويف رواية النسائي من طريق محاد     " ادع  : "  قول األعمى  -٧

 .فهذا واضح يف أن مقصود األعمى هو الدعاء" ال بل ادع اهللا يل " أمحد 

                                     
٦٦٠ عمل اليوم والليلة ح  1  

) ٦٥٨(والنسائي يف عمل اليوم والليلة ح ) ١٣٨٥( ابن ماجه ح  2  
  3 )٦٥٨( عمل اليوم والليلة ح 

  4 ٢٢٥ /٢ وابن خزمية ١٣٨ /٤ أمحد 
  5 ١/٢٧٥ابن أيب خيثمة كما يف جمموع الفتاوى   

  6 ١٩١ـ ٤/١٩٠ مسند اإلمام أمحد 
  7 املصدر السابق 
) ٢٥٧٦(ومسلم ح ) ٥٦٥٢( البخاري ح  8  

) ٥٦٥٣(ي ح  صحيح البخار 9  
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يدل على أن املسالة متعلقة  " فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء         " قول الصحايب    -٨
 .غريه  هلا جباه والةوال عالقبالدعاء ليس إال 

 من ذا الذي يشـفع      �فيه معىن قوله    " أتوجه إليك   "بعد قوله   " ت بك هإين توج : " قال األعمى  -٩
يكون خطابا حلاضر معاين يف قلبه مرتبط مبا توجه به عند ربه من سؤال نبيه بدعائه  ف�عنده إال بإذنه 

 أن هـذا    :ذلـك الذي هو عني شفاعته ولذلك أتى بصغة املاضوية بعد الصغة املضارعية املفيد كل              
 . ١ ندائهت فكأنه استحضره وقه بشفاعة نبيه يف دعائالداعي قد توسل

 واألعمـى   �صريح يف أن هنالك داعيان مها رسول اهللا         " اللهم شفعه يف    "  قوله يف احلديث     -١٠
 وتشفعت إليه يف فالن فشفعين فيه تشفيعا قـال حـامت             ":٢حىت يكون العدد شفعا قال يف اللسان      

 : خياطب النعمان
 "فأفضل وشفعين بقيس بن جحدر     رها فككت عديا كلها مـن إسـا      

 املقصود هو الدعاء منهما فلـذلك       أنوفيه أوضح دليل على     " وشفعين فيه   "  قوله يف احلديث     -١١
وشفعته فيه تشفيعا   :" ٣يطلب من اهللا قبول تلك الشفاعة ألن معىن شفع قبل شفاعته قال يف القاموس             

 ".حني شفع كمنع شفاعة قبلت شفاعته 
 .ون املعىن اللهم اقبل دعائي يف أن تقبل شفاعته يفوعلى هذا يك

 وأبو نعيم  وخصائصه ولذلك رواه أصحاب دالئل النبوة كالبيهقي� هذا لو صح من معجزاته -١٢
 . وغريه٤وابن كثري

 . الدعاء بعد موته� ألنه ال يتصور منه � لو صح لكان خاصا حبال حياة النيب -١٣
 .شتان ما بني اليزيدين و�رسول اهللا اه صاليحهم جبجاه ون  املستدلون ذا احلديث يقيس-١٤
أم مكتوم   لو كان احلديث صحيحا لورد أن بعض الصحابة فعله مع كثرة العميان فيهم كابن                -١٥

 .وابن عباس وجابر وغريهم
 واحد مـع   لوصحت هذه القصة لتواتر نقلها وكثر ذكرها واشتهر أمرها وملا تفرد ا صحايب          -١٦

 .زة عظيمة وآية باهرةأا معج
فو اهللا ما تفرقنا وطال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه مل يكن به ضـر             "  يف رواية الطرباين    

 .٥ "قط 

                                     
  1 ٥٤٠ انظر الضياء الشارق ص 

  2 ٨/١٨٤ لسان العرب 
٦٦١ قاموس احمليط ص  3  
٦/٢٤٨  وابن كثري يف دالئل النبوة من البداية  ٦/١٦٦ دالئل النبوة البيهقي 4  
١/١٧٥ الترغيب والترهيب  5  



17 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

 هذا احلديث فذكر يف أوله قصة منكرة وهي أن رجال كـان خيتلـف إىل   ١ وقد روى الطرباين   -١٧
فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه،        يف حاجة له وكان عثمان ال يلتفت إليه          �عثمان بن عفان    

ت املسجد فصل فيه ركعـتني مث قـل اللـهم إين    ئت امليضأة فتوضأ مث اائ له عثمان بن حنيف   لفقا
 نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب فيقضي حاجيت وتذكر             � وأتوجه إليك بنبينا حممد      أسألك

 قال له مث أتى باب عثمان فجاء البـواب  حاجتك ورح إيل حىت أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما        
حىت أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال ما حاجتـك فـذكر                  

هذه  الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة كانت حاجته فقضاها له مث قال ما ذكرت حاجتك حىت 
اهللا خريا ما كان ينظـر يف    جزاكفاتنا مث إن الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنيف فقال له

حاجيت وال يلتفت إيل حىت كلمته يف، فقال عثمان بن حنيف واهللا ما كلمته ولكن شهدت رسـول              
 .احلديث..."  وأتاه رجل ضرير�اهللا 

 :وإمنا قلت إا منكرة ألمور
ان ينظر يف   ما ك " وقوله يف آخر القصة     " وكان عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر يف حاجته          " قوله   -أ  

 .فهذا باطل قطعا ألنه يدل على مداومة عثمان لذلك ..." حاجيت وال يلتفت إيل حىت كلمته يف
فراح يرد على اختـاذ احلاجـب       ! ولعل حممد مفتاح مل يلتفت إىل هذا اللفظ عمدا حلاجة يف نفسه             
 !!!وأغمض عينيه عن هاتني اجلملتني الصرحيتني فأين األمانة العلمية 

ث من رواية روح بن صالح وهو غري معروف بالصالح يقال له بن سبابة ويكـىن أبـا         احلدي -ب  
:" أن  أخرج له حديثني    ي بعد   احلارث ضعفه اجلمهور قال بن يونس رويت عنه مناكري قال ابن عد           

 .٢له أحاديث كثرية يف بعضها نكارة وقد ضعفه الدار قطين وابن عدي وغريمها
 منكرة ألن روح معروف برواية املناكري كما قال ابن عدي وابـن             هذه الزيادة  وذا تعلم أن     -ج  

 .يونس
 عن شبيب بن سعيد      من طريق ابن وهب    ١٨٤ وجاءت هذه القصة عند الطرباين يف الصغري ص          -د

عن أيب جعفر، لكن هذه الطريق ال يفرح ا أن رواية ابن وهب عن شبيب فيها مناكري كثرية وقـد            
 لعل شبيبا ملا قدم مصر يف جتارته كتب عنه ابن وهب من حفظـه               ":بني ابن عدي سبب ذلك فقال     

وقال ابن حجر   " صدوق يغرب :" وقال الذهيب عن شبيب   " فغلط ووهم وأرجو أن ال يتعمد الكذب      
 ٣ اهـ"  ال من رواية ابن وهب عنه س حبديثه من رواية ابنه أمحد عنهال بأ

                                     
١٨٤ /١  والصغري ١٨ـ٩/١٧ انظر الكبري  1  

  2 ٣/١٤٦ والكامل ٥٧٣/ ٢ أنظر ترمجته يف لسان امليزان 
  3 ٢٠٥ والتقريب ص ٤/٢٠٦ والتهذيب ٢/٢٠٢ انظر ترمجته يف امليزان 
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 فتتشبث بكل   بقضاء حوائجها نفوس مولعة    ال ذلك ألن  لو صحت القصة لتسابق الناس إىل فعل         -د  
    ١.ما تقدر عليه

 
 : ا�:*�9 ا�!��� -

 قـال   �قال أمحد ثنا يزيد أنا فضيل بن مرزوق عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن الـنيب                   
حبق ممشاي هذا فإين مل أسألك من قال إذاخرج إىل الصالة اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك و          (( 

تعيذين را وال بطرا وال رياء وال مسعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن               أخرج أش 
تغفر يل ذنويب إيه ال يغفر الذنوب إال أنت أقبل اهللا عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف من النار وأن    

 )) .ملك
 ٢.وأسنده ابن ماجه من طريق الفضل بن املوفق أيب اجلهم حدثنا فضيل بن مرزوق به

 :وا��د 2�67 �� (>�3 أوج2

هذا إسناد مسلسل بالضـعفاء ؛      "  هذا حديث باطل إسناده مسلسل بالضعفاء، قال البوصريي          -١
 .٣"عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن املوفق كلهم ضعفاء 

 : فاحلديث له أربع علل
 التفسري وكان يكـىن  بلغين أن عطية كان يأيت الكليب فيأخذ عنه" قال اإلمام أمحد :  عطية العويف -أ  

 وقد ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وقال ابـن           "بأيب سعيد فيقول قال أبو سعيد، يوهم اخلدري       
قال الذهيب إنه جممع على ضعفه وكذا قـال شـيخ           " ال حيل كتب حديثه إال على التعجب        :"حبان

 .٢١٥٤اإلسالم يف القاعدة اجلليلة ص 
 ضعفه أبـو حـامت      "يهم رمي بالتشيع من السابعة    صدوق  " فضيل بن مرزوق قال ابن حجر        -ب  

 ٥"خيطئ على الثقات ويروي عن عطية املوضوعات : " والنسائي وقال ابن حبان
فيـه  :" قال ابن حجر  " كان شيخا صاحلا ضعيف احلديث      :"  أبو حامت    قال:  الفضل بن املوفق   -ج  

 .٦"ضعف من صغار التاسعة 
طراب ؛ فروي تارة مرفوعا وأخرى موقوفا على أيب سعيد د ـ ذكر له األلباين علة أخرى وهي اإلض 

موقوف ) "٢/١٨٤(وقال ابن أيب حامت يف العلل        )١ /١١٠/ ١٢(كما عند ابن أيب شيبة يف املصنف        
 " .أشبه

                                     
  1 ٥٤٣ضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق ص ال 

. ٤٢وابن السين يف عمل اليوم واللييلة ص  )  ٧٧٨(  ح ١/٢٥٦  وابن ماجه ٣/٢١ مسند اإلمام أمحد  2  
  3 ٢/٥٢ مصباح الزجاجة  

٥٩٢ ـ ٥٩١ /٥ وذيب التهذيب ٣/٧٩ وامليزان١/٨٨ والضعفاء للذهيب٨/٧ظر ترمجته يف الكبري للبخاري ان   4  

٢٢٥والضعفاء للنسسائي ص        
  5 ٢٦٩-٨/٢٦٨ وذيب التهذيب ٦/٥٥ وذيب الكمال ٢/١١٣ التقريب 

  6 ٨/٢٥٩ وذيب التهذيب ٦/٤٤ وذيب الكمال ٣٤/ ٢ التقريب 
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 . ولو سلمنا جدال بصحة احلديث ملا كان فيه حجة على التوسل باجلاه من قريب وال بعيد-٢
 ادعوين استجب لكم    � وصفاته ألن حق السائلني عليه إجابتهم         هذا من باب التوسل بأمساء اهللا      -٣
 .� أجيب دعوة الداع إذا دعان � �
 وهو أيضا من باب التوسل بالعمل الصاحل ألنه ميشي إىل املسجد ويتضرع إىل اهللا تعاىل وهذا من        -٤

 .أعظم العبادات
 . العقائد اتفاقا أن أحسن أحوال احلديث أن يكون ضعيفا والضعيف ال حيتج به يف -٥
 :ا�:*�9 ا�!��9 -

 ماروى ابن السين من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد                   
بسـم اهللا   : (( إذاخرج إىل الصالة قـال     �كان رسول اهللا    :" قال �اهللا عن بالل مؤذن رسول اهللا       

 اللهم حبق السائلني عليك وحبق خمرجي هذا فإين       آمنت باهللا توكلت على اهللا ال حول والقوة إال باهللا         
  ١احلديث ....)) " مل أخرج أشرا وال بطرا
��د 2�67 �� وج�= أر�31: 

وقـال ابـن أيب     " يروي أحاديث موضوعة    :"  هذا حديث موضوع آفته الوازع ؛ قال احلاكم        -١
" منكر احلـديث   :" ريوقال البخا " كان ممن يروي املوضوعات عن الثقات على قلة روايته          :" حامت

:"  وابن معنيعامة ما يرويه الوازع غري حمفوظ وقال أمحد:" وقال ابن عدي" متروك :" وقال النسائي 
 ٢"ليس بثقة

قد اضطرب يف هذا احلديث فأخرجه أبو نعيم يف اليوم    :" هذا حديث مضطرب السند قال احلافظ      -٢
حمل قوله يف الطريق األول عن نافع عن أيب والليلة من وجه آخر عنه فقال عن سامل بن عمر عن بالل 

  . ٣" مل يتابع عليه -احلافظ  وقال -ن عن جابر بن عبد اهللا عن بالل؛ سلمة بن عبد الرمح
 . ولو سلمنا جدال بصحته فهو كسابقه من باب التوسل بأمساء اهللا وصفاته-٣
د اخلروج من املسجد ؛فالدعاء  وهو ايضا من باب التوسل بالعمل الصاحل ألنه ما قال ذلك  إال بع-٤

 والصاحلني مـن  �والعمل له سبحانه وتعاىلسبب حلصول مقصود العبد وهو كالتوسل بدعاء النيب          
 ٤أمته 
 
 :ا�:*�9 ا��ا�< -

                                     
  1 ٨٢الليلة البن السين ح  عمل اليوم و

  2 ٧/٩٤ والكامل ٢/٧١٨ واملغين ٦/٢١٣ واللسان ٤/٢٩٩ وامليزان ٨/٢٠٥ انظر ترمجته يف الكبري للبخاري 
  3 ١٢٢صيانة اإلنسان ص  

  4 ١/٣٤١ انظر جمموع الفتاوى 
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اللهم أنت أحق مـن     : (( إذا أصبح وإذا أمسى دعا ذا الدعاء       �عن أيب أمامة قال كان رسول اهللا        
جهك الذي أشرقت له السماوات واألرض وبكل حق هو لك        أسألك بنور و  ... ذكر وأحق من عبد   
 . احلديث١... ))وحبق السائلني عليك
 :ا��د 2�67 �� وج�5ن

شيخ يزعم أنه مسع أبا أمامـة       :"  هذا حديث باطل آفته فضال بن جبري أبو املهند قال ابن حبان            -١
" وي أحاديث ال أصل هلا    ال جيوز اإلحتجاج به حبال ير     " وقال أيضا   " يروي عنه ما ليس من حديثه       

 ٢"ضعيف احلديث " وقال أبو حامت " أحاديثه غري حمفوظة :" وقال ابن عدي
هـو    أن احلديث لو صح فهو من باب التوسل بأمساء اهللا وصفاته ألن حق السائلني عليه تعـاىل   -٢

 .اإلجابة
 
- @��A9 ا�� :ا�:*

مـات الـيت تلقاهـا آدم مـن ربـه      عن ابن عباس قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكل         
  .٣))ب عليه ة واحلسن واحلسني إال تبت علي فتاسأل حبق حممد وعلي وفاطم:(( فقال

 :وا��د 2�67 �� أر�31 أوج2
" ليس بشـيء  :"  هذا خرب موضوع آفته عمرو بن ثابت بن هرمز أبوثابت الكويف قال ابن معني         -١

يـروي  :" وقال ابـن حبـان   " متروك احلديث   :" يوقال النسائ " ليس بثقة وال مأمون     :" وقال مرة 
ال حتدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه يسب        :" وقال ابن املبارك  " رافضي  :" قال أبو داود  " املوضوعات  

  ٤".السلف 
ما يؤيد مذهبه مما يدل على أن هذا اخلرب مما عملت يداه وقد تقرر يف   أن الراوي شيعي وقد روى-٢

 .تدع ال تقبل فيما يؤيد بدعتهأصول احلديث أن رواية املب
 . أن هذا لو ثبت لكان خاصا مبن ذكر إذ ال دليل على العموم-٣
 ربنا ظلمنـا    � مما يدل على بطالن هذا احلديث خمالفته للقرآن الكرمي الذي بني هذه الكلمات               -٤

  ].٢٣األعراف  [ �أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين 
 
  :�دسا�:*�9 ا�� -

 - أم علي رضي اهللا عنه - ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم      :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       
فلما فرغ دخل   ...دعا أسامة بن زيد وأبو أيوب االنصاري وعمر بن اخلطاب وغالما أسود حيفرون            

                                     
اهـ"رواه الطرباين وفيه فضال بن جبري وهو ضعيف جممع على ضعفه :" ١٠/١١٧ قال اهليثمي  1  

  2 ٤/٤٣٤ واللسان ٥٤٨ـ ٣/٣٤٧ وامليزان ٢٥/١٣ انظر ترمجته يف الكامل البن عدي 
  3 ٣٩٥ـ٣٩٤ الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة ص 

  4 ٨٧ والضعفاء الصغري للبخاري ص ٢٤٩ /٣ وامليزان ٦/٣١٩ انظر ترمجته يف الكبري للبخاري 
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اطمة بنت  اهللا الذي حييي ومييت وهو حي الميوت اغفر ألمي ف        ((: فاضطجع فيه فقال   �رسول اهللا   
   .١))...أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الرامحني

  :وا��د 2�67 �� 3CDC أوج2
 احلديث تفرد به روح بن صالح وقد ضعفه اجلمهور ومل يوثقه إال بن حبان واحلـاكم ومهـا                   -١

وضعفه ابن  " ضعيف يف احلديث    :"لدار قطين وقال ا " رويت عنه مناكري  :" متساهالن؛ قال ابن يونس   
 اهـ  ٢".له أحاديث كثرية يف بعضها نكارة:" عدي وقال

 . احلديث من منكرات روح بن صالح الكثرية، فكيف يكون حجة يف باب اإلعتقاد-٢
 لو سلمنا جدال بصحته ملا كانت فيه حجة على التوسل باجلاه وإمنا هو من باب التوسل بصفات            -٣
 .  حق الرسل على اهللا إثابتهم ألن اهللا

 
 :ا�:*�9 ا����< -

 بن راهويه حدثنا أيب حدثنا عيسى بن يونس حدثين أيب عن أبيه إسحاقحدثنا حممد بن : قال الطرباين 
  .٣ يستفتح بصعاليك املهاجرين�عن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد قال كان رسول اهللا 

3CDC =وج� �  :وا���اب �
ال ) " ١/٣٨(ا مل تثبت صحبته فاحلديث مرسل كما قال ابن عبد الرب يف اإلسـتيعاب                أمية هذ  -١

 ".تصح عندي صحبته واحلديث مرسل 
أن ابن  ) ١/٣٨٥(ويف التهذيب   " ليست له صحبة وال رواية      ) " ١/١٣٣(وقال احلافظ يف اإلصابة     

 ".ليس له صحبة :" اجلارود قال
 مدلسا إال أن سفيان مسع منه قبل اإلختالط فبقيت العلـة       اختالط أيب إسحاق وعنعنته فإنه كان      -٢

 .الثانية وهي العنعنة
 � مث احلديث لو صح فإمنا هو من باب التوسل بدعاء العبد الصاحل كما روى النسائي أن النيب                   -٣

 .٤))ينصر اهللا هذه األمة بضعفائها بدعوم وصالم وإخالصهم  إمنا:((قال
 
- � :ا�:*�9 ا�!��

نبأنا عبد الرمحن بن زيد اكم من طريق عبد اهللا بن مسلم الفهري حدثنا إمساعيل بن مسلمة أ           روى احل 
ملا اقترف آدم اخلطيئـة   (( �:قال رسول اهللا :  عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب قال      بن أسلم 

ب ر آدم وكيف عرفت حممدا ومل أخلقه قال يا        يا:يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل، فقال        :قال

                                     
  1 ٣/١٢١؛ومن طريقه أبو نعيم يف احللية " اين يف الكبري واألوسط وفيه روح بن صالح رواه الطرب " ٩/٢٥٧ قال اهليثمي يف امع 
  2  ٢/٤٦٥انظر ترمجته يف اللسان 

  3 ٢ /١/٨١ الطرباين يف الكبري 
٢/١٥ النسائي يف سننه بسند صحيح   4  
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ال إله إال اهللا    :ت على قوائم العرش مكتوبا     ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأي       ملا خلقتين بيدك  
حممد رسول اهللا فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك فقال غفرت لك، ولوال حممد                  

 .١))ما خلقتك 
 � :3CDC أوج2وا��د 2�67 �

 :  هذا خرب موضوع قطعا وبيان ذلك-١
وقـال  " ضـعيف  :" جدا وقال النسـائي الرمحن بن زيد بن أسلم قال البخاري ضعفه علي         عبد   -أ

روى عن أبيه أحاديث موضوعة ال خيفى على من تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيهـا                 :" احلاكم
كان يقلب األخبار وهو ال يعلم ذلك حىت كثر ذلك من روايته مـن رفـع          :"وقال ابن حبان  " عليه  

قيل لعبد الرمحن بن زيد بن أسـلم        :" اد املوقوف، فأستحق الترك، قال اإلمام الشافعي      املراسيل وإسن 
 ".أحدثك أبوك عن جدك أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلفه ركعتني، فقال نعم 

من حدثك ؟ فذكر إسنادا له      :  فقال اتعاىل حديث ويف الضعفاء للعقيلي أن رجال ذكر ملالك رمحه اهللا          
"  :وقال ابن اجلـوزي   !! " اذهب إىل عبد الرمحن بن زيد حيدثك عن أبيه عن نوح            : "منقطعا فقال 

  اهـ٢"أمجعوا على ضعفه 
ال أسـتبعد أن    : قلت:" قال احلافظ " ال أدري من ذا     :"  عبد اهللا بن مسلم الفهري قال الذهيب       -ب  

ذكره بـن حبـان   والذي قبله هو عبد اهللا بن مسلم بن رشيد         " يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته        
متهم بوضع احلديث وقال حدثنا عنه مجاعة، يضع على ليث ومالك وابن هليعة ال حيل كتب                :"وقال

 اهـ   ٣"حديثه وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأا معمولة 
ذا اتفقت كلمة احلفاظ كابن تيمية والذهيب والعسقالين وابن عبد اهلادي والسهسواين واأللباين             كهو

 .ى بطالن هذا احلديثوغريهم عل
وإين ألتعجب منه كيف قلد احلـاكم يف        :"  قال ابن عبد اهلادي رادا على من صحح احلديث         - ج  

تصحيحه مع أنه حديث غري صحيح وال ثابت بل هو حديث ضعيف اإلسناد جدا وقد حكم عليـه             
 ٤"بد الرمحن بعض األئمة بالوضع وليس إسناده من احلاكم إىل عبد الرمحن بصحيح بل مفتعل على ع       

 اهـ 
فقد اضطرب عبد الرمحن أو من دونه فتارة يرفعه كما سبق وتارة جيعله موقوفـا               :  االضطراب -د  

 ٥.على عمر كما عند اآلجري

                                     
"  الرمحن واه بل موضوع وعبد:"  مث قال احلاكم صحيح اإلسناد وتعقبه الذهيب بقوله٢/٦١٥ املستدرك  1  

١٧/١١٨ وذيب الكمال٥/٩٠ والتهذيب ٧٤ والصغري للبخاري ص ٥/٢٨٤ والكبري ٢/٥٣٤ انظر ترمجته يف امليزان  2 
٣/٤٤١ ولسان امليزان للحافظ ابن حجر ٢/٣٨٧ انظر ترمجته يف امليزان  3  

  4 ٣٢ الصارم املنكي يف الرد على السبكي ص 
  5 ٤٢٧ الشريعة لآلجري ص 
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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التـواب            �: أن هذا اخلرب خمالف للقرآن قال تعاىل       -٢
بلى، قال أمل تنفخ يف من     :  أي رب أمل ختلقين بيدك قال      قال :"قال ابن عباس   ] ٣٧البقرة   [�الرحيم  

أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي     : بلى، قال : أمل تسبق رمحتك غضبك، قال    : روحك قال بلى، قال   
 اهـ  ١"� فتلقى آدم من ربه كلمات �فهو قوله : بلى، قال: أنت إىل اجلنة ؟ قال

 :وقول ابن عباس هذا له حكم الرفع من وجهني
 . تفسري صحايب أنه-أ 

 . أن هذا األمر من الغيب الذي ال ميكن أن يقال مبجرد الرأي-ب 
 قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن مـن             � إن الكلمات هي قوله تعاىل       الظاهرو

 ).١/٢٧٩(وذا جزم رشيد رضا يف تفسريه  ] ٢٣األعراف  [ �اخلاسرين 
 .فعه بعض الضعفاء أن هذ من اإلسرائليات ر- ٣
 
 :ا�:*�9 ا���;< - 

سألتم اهللا فاسألوه جباهي فـإن       إذا(( وبعضهم يرويه   )) توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم        (( 
 )).جاهي عند اهللا عظيم 

 :وا��د 45�67 �� وج�= (>�3
 .  هذا خرب باطل ال أصل له يف شيء من كتب احلديث البتة- ١

وهذا احلديث كذب ليس يف شيء من كتب املسلمني الـيت يعتمـد         : " ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي    
عليها أهل احلديث وال ذكره أحد من أهل العلم باحلديث مع أن جاهه عند اهللا تعاىل أعظم من جاه                   

 .وممن حكم ببطالن هذا اخلرب السهسواين واأللباين وغريمها٢"مجيع األنبياء واملرسلني 
 .ز التوسل به كما ال جيوز لنا السجود له وال الركوع ثبوت جاهه ال يدل على جوا-٢
ما تركت شيئا يقربكم    :((  قال   � إمنا يكون باتباعه وطاعته وقد ثبت أنه         � أن تعظيم جاهه     - ٣

 . رواه الشافعي والطرباين وغريمها وصححه األلباين)) من اهللا إال أمرتكم به 
 .٣إذ أنه علمنا كل شيء حىت اخلراءة كما يف مسلم �فلو كان التوسل جباهه من القربات لعلمنا إياه 

 مل يثبت عن أحد من الصحابة أومن بعدهم من السلف الصاحل أنه فعل هذا التوسل املمنوع ولو                  -٤
 .كان خريا لسبقونا إليه

مل يروه أحد من أهل العلم وال هو يف شيء من كتب احلـديث ومـا رواه                 : " قال السهسواين  -٥
أنه قال لتالميذه إن كانت لكم إىل اهللا حاجـة           - قدس اهللا سره     –كرخى  القشريي عن معروف ال   

                                     
.   وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب واأللباين٥٤٥/ ٣تدرك  املس 1  

٢٥٢ قاعدة جليلة ص  2  
) ٦٠٦( صحيح مسلم ح   3  
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اليوجد له سند يعول عليه عنـد احملـدثني   اآلن،  فأقسموا عليه فإين الواسطة بينكم وبينه جل جالله       
 اهـ١"
 
- �E�19 ا�� :ا�:*

 )) قبور فاستغيثوا بأصحاب ال(( ويف رواية )) إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور (( 
 : وا��د 2�67 �� ;�3 أوج2

:" وقال شيخ اإلسالم٢ هذا أثر باطل ال أصل له ذكره العجلوين وعزاه لألربعني البن كمال باشا           - ١
هذا احلديث كذب مفترى علـى      :"  وقال يف موضع آخر    ٣"كالم موضوع مكذوب باتفاق العلماء      

يوجد يف شيء من كتب احلديث        بذلك وال   بإمجاع العارفني حبديثه مل يروه أحد من العلماء        �النيب  
 .٤"املعتمدة 

ميلكون من قطمري   والذين تدعون من دونه ما�:  مما يدل على بطالنه مناقضته للشرع قال تعاىل- ٢
إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفـرون بشـرككم وال                 

 واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تـدعون      �:  تعاىل وقال]١٤-١٣فاطر   [�ينبئك مثل خبري    
-١٩النحل  [�خيلقون شيئا وهم خيلقون أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون         ال   من دون اهللا  

٢١.[ 
فـاطر   [ � وما أنت مبسمع من يف القبـور  �:  ـ األصل يف األموات أم ال يسمعون قال تعاىل ٣

  ].٨٥النمل  [� تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين  إنك ال�: وقال تعاىل ]٢٢
 أن أصحاب القبور قد انقطع عملهم من الدنيا فال ميلكون منها شيئا، كما يف صحيح مسـلم                  - ٤
 .احلديث...)) ة انقطع عمله إال من ثالث اإلنسانتإذا ما(( 
 . تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا؛ أن يف هذا جعل قدرة ألصحاب القبور فوق قدرة اهللا- ٥
 احلديث من باب اإلستغاثة بغري اهللا وهي جممع على حترميها ألا شرك وليست من التوسـل يف          - ٦

 .شيء
 
 
  :ا�:*�9 ا�:�دي 7'� -

                                     
١٨٩ـ١٨٨ صيانة اإلنسان ص  1  

  2 ١/٨٥ كشف اخلفاء 
  3 ٢/١٩٦ اقتضاء الصراط املستقيم 

  4 ١/٣٥٦ جمموع الفتاوى 
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أسـنده البيهقـي يف سـننه     )) لوال عباد ركع وصبية رضع وائم رتع لصب عليكم البالء صبا            (( 
 راهيم بن خثيم يعين ابن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة مرفوعـا                عن إب ) ٣/٣٤٥(

مهال عن اهللا مهال فأنه لوال شباب خشع وائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب علـيكم                 (( 
 .١))العذاب صبا 

 :وا��د 2�67 �� وج�= أر�31

وأهل هذا الشـأن  :" ركماين هذا خرب موضوع وإفك مصنوع آفته إبراهيم بن خثيم قال ابن الت            - ١
اختلط :" وقال اجلوزقاين " كذاب:" وقال أبو الفتح األزدي   " متروك  : غلظوا فيه القول لقول النسائي    

" متروك احلـديث    :" ؛ قال النسائي  ٢وذكره صاحب امليزان وذكر هذا احلديث من مناكريه       " بآخرة  
كان الناس : يقولمسعت ابن معني  " : وقال الدوري "كان غري مقنع واختلط بآخرة      :" قال اجلوزقاين 

 اهـ  ٣" ليس بثقة وال مأمون :يصيحون به ال شيء وكان ال يكتب عنه وقال يف موضع آخر
 وهي جهالة مالك وأبيه فمن يدري لعلهما من الكذابني كابنهما وعلة ثالثـة              أخرىوللحديث علة   

 .أيضا وهي اضطراب متنه
 . فهو خرب منكر باطل٤ إبراهيم بن خثيم  هذا احلديث ذكره العسقالين يف مناكري-٢
 أن هؤالء املطيعني هلم فضل ومرتلة لكنهم اليردون عذاب اهللا عن العامة إذاعصت بل يهلـك                  -٣

 واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلمـوا أن اهللا شـديد               �: اجلميع لقول اهللا تعاىل   
 نعم إذا  ((:ألك وفينا الصاحلون قال : نب قالت له  ويف الصحيحني أن زي    ] ٢٥األنفال   [ �العقاب  

 . ٥))كثر اخلبث 
 .فتبني أن هذا اخلرب املوضوع مناف للقرآن والسنة

 هذا اخلرب ال عالقة له بالتوسل باجلاه أو الذات أو احلرمة أو اإلقسام على اهللا باملخلوق بل غاية ما -٤
 .شوع والركوعفيه الترغيب يف الطاعات اليت تقرب من اهللا كاخل

 
 :ا�:*�9 ا�!��� 7'� -

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد يا عباد اهللا احبسوا علي فـإن هللا يف األرض حاضـرا                   (( 
وعنه ابن السـين يف   ) ١/٢٥٤( وأبو يعلى يف مسنده     ) ٣/٨١(أخرجه الطرباين   )) سيحبسه عليكم   

حسان السمرقندي عن سعيد بن عروبة عن        كالمها من طريق معروف بن       ٥٠عمل اليوم والليلة ص     
 .قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن ابن مسعود

                                     
)١١٣٣( ح ٢٥٤لمي كما يف متييز الطيب من اخلبيث ص  رواه الطرباين والطيالسي وابن منده وابن عدي والدي 1  

٣/٣٤٥ هامش سنن البيهقي  2  
١/٤٣ واللسان ١٤٧ وضعفاء النسائي ص ١/٥٥ انظر ترمجته يف امليزان  3  

١/٤٣ لسان امليزان  4  
) ٢٨٨٠(ومسلم ) ٣٥٩٨( البخاري ح  5  
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3CDC =وج� � :وا��د 2�67 �
 : هذا حديث ضعيف له علتان-١
قـال ابـن   " جمهول " عن أبيه ) ٨/٣٢٣( بل جمهول قال ابن أيب حامت ١ أن معروفا غري معروف    -أ  

قـال  " ن ذر نسخة طويلة كلها غري حمفوظة        منكر احلديث قد روى عن عمر ب      " ):٦/٣٢٥ ( عدي
 ".هو ضعيف ):" ١٠/١٣٢(اهليثمي يف امع 

بـن   ال األذكار اإلنقطاع بني ابن بريدة وابن مسعود نقله ابن عالن عن احلافظ كما يف شرح                -ب  
 ).٥/١٥٠(عالن 

 صاحل عن حممد بن إسحاق عن إبان بن) ١٢/١٥٣/٢( وله شاهد عند ابن أيب شيبه يف املصنف         - ٢
 .  قال فذكره�أن رسول اهللا 

 : وهذا له ثالث علل
 . عنعنة ابن إسحاق-أ 

 . أنه معضل-ب 
 .  الصواب وقفه على ابن عباس-ج 

 .فاحلديث ضعيف بل منكر ال تقوم به حجة، فكيف تبىن عليه العقائد
ئكة يستطيعون هذا  لو ثبت فال يدل إال على اإلستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه ألن هؤالء املال       - ٣ 

 .العمل وال عالقة هلذا بالتوسل باجلاه أو الذات أو احلرمة أو اإلقسام على اهللا باملخلوق
  :ا�:*�9 ا�!��9 7'� -

إذا أضل أحدكم شيئا أوأراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس ا أنيس فليقل يا عباد اهللا أغيثوين فإن  (( 
من طريق عبد الرمحن بن شريك قال حدثين أيب عن          ) ٦/٥٥/١(رواه الطرباين   )) هللا عبادا ال يراهم     

 .عبد اهللا بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن غزوان مرفوعا
 3CDC =وج� � :وا��د 45�67 �
 : هذا حديث ضعيف له ثالث علل-١
يف التقريـب  عبد الرمحن بن شريك بن عبد اهللا القاضي هو وأبوه ضعيفان قـال احلـافظ          :  ب -أ  
صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه :" عن األب)٢٠٧ص (وقال " صدوق خيطئ :" ولعن األ )٢٨٤ص(

   اهـ "منذ ويل القضاء بالكوفة 
رواه الطرباين ورجاله وثقوا على ضعف فيهم؛ إال أن يزيد بن علي مل             :" قال اهليثمي :  اإلنقطاع -ج  

 اهـ  " ٢يدرك عتبة

                                     
٤/١٣٣ وامليزان ٦/٦١ لسان امليزان  1  
  2 ١٠/١٣٢ جممع الزوائد 
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منقطع عن عتبة بن غزوان ولكن له شـاهد         أخرجه الطرباين بسند    :" وقال احلافظ يف ختريج األذكار    
 من طريق حامت بن إمساعيل عن أسامة بن زيد عن إبان بن صاحل              ٣٠٣عند البزار كما يف الزوائد ص       

 :عن جماهد عن ابن عباس وله علتان
 ".صدوق يهم :"٣٨ يف التقريب ص  أسامة بن زيد وإن كان من رجال مسلم فقد قال احلافظ-أ 

جعفر بـن    -"صدوق يهم   :"٨٤ص  الذي قال عنه يف التقريب       -إمساعيل   وخالف حامت بن     -ب  
فوقفه على ابن عباس كمـا      " صدوق  :" عون وهو أوثق منه فهو من رجال الصحيحني قال احلافظ         

 ١.فالصحيح أنه موقوف إذا)٢/٤٥٥/١(عند البيهقي يف الشعب 
السنة ال تثبـت  :" ال الشوكاين وإذا علمت بطالن هذا اخلرب فال تعارضه مبا مسعت من جتربة، ق         - ٢

بالتجربة وال خيرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا وقبول الدعاء ال يـدل علـى أن          
 فقد جييب اهللا الدعاء من غري توسل بسنة وهو أرحم الرامحني            �سبب القبول ثابت عن رسول اهللا       
  اهـ ٢"وقد تكون اإلستجابة استدراجا 

أن عبد اهللا بن املبارك ضل يف بعض أسفاره يف طريـق            ) ٤/٦٨/١( ذم الكالم     روى اهلروي يف   - ٣
فجعلت أطلب اجلزء انظر    : وكان قد بلغه أن من اضطر يف مفازة فنادى عباد اهللا أعينوين أعني، قال             

 اهـ " فلم يستجز أن يدعوا بدعاء ال يرى إسناده:" قال اهلروي" يف إسناده 
 
 
 :ا�+��* ا��ا�( �)� -

 فقال إين   � عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النيب             ابنى عبد امللك ابن هارون      ما رو 
 وإبـراهيم اللهم إين أسألك مبحمد نبيـك       :((  قل �أتعلم القرآن ويتفلت مين فقال له رسول اهللا         

خليلك ومبوسى جنيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإجنيل عيسى وزبور داود وفرقـان             
 .احلديث...)) بكل وحي أوحيته وقضاء قضيتهحممد 

 :وا��د 2�67 �� وج�= أر�31

وهذا احلديث ذكره رزين بن معاوية العبديل يف جامعه ونقله ابن األثـري يف         " قال شيخ اإلسالم     - ١
ومل يعزه ال هذا وال هذا إىل كتاب من كتب املسلمني لكنه قد رواه من صـنف يف                ٣جامع األصول 
لة كابن السين وأيب نعيم ويف مثل هذه الكتب أحاديث كثرية موضـوعة ال جيـوز                عمل اليوم واللي  

                                     
٦٥٦ راجع السلسلة الضعيفة  1  

  2 ١٤٠ حتفة الذاكرين ص 
) ٢٣٠٢( ح ٤/٣٠٢ جامع األصول البن األثري  3  
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اإلعتماد عليها يف الشريعة باتفاق العلماء وقد رواه أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب فضائل األعمـال               
 اهـ  ١".ويف هذا الكتاب أحاديث كثرية مكذوبة وموضوعة 

دجال :" وقال السعدي " كذاب  :" قال ابن معني   هذا خرب موضوع آفته عبد امللك بن هارون          - ٢
وقال احلـاكم يف  "له أحاديث ال يتابعه عليها أحد   :" وقال ابن عدي  " ضعيف  :" قال أمحد " كذاب  
 .٢"عبد امللك بن هارون بن عنترة الشيباين روى عن أبيه أحديث موضوعة :" املدخل

  ٣" وأبوه أيضا متروك :"وله علة أخرى وهي ضعف والد عبد امللك كما قال الدار قطين
 .فتحصل مما سبق أنه خرب باطل ال حيتج به

 :ا�+��* ا�-��, �)� -
من سره أن يوعيه اهللا حفظ القرآن (( ما روى موسى بن عبد الرمحن الصنعاين عن ابن عباس مرفوعا    

وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء يف إناء نظيف أو يف صحف قوارير بعسل وزعفران ومـاء             
اللـهم إين  : مطر وليشربه على الريق وليصم ثالثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به يف أدبار صلواته         

أسألك بأنك خري مسؤول مل يسأل مثلك وال يسأل وأسألك حبق حممد نبيك وإبـراهيم خليلـك                 
 .احلديث ....)) وموسى جنيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك

 .٤ويروى حنوه عن ابن مسعود
� وج�= (>�3وا��د 7� 45�6: 

 . موسى بن عبد الرمحن الصنعاين هو آفة هذا اخلرب املوضوع- ١
دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا يف التفسري مجعه من كالم :" قال ابن حبان

كان مغفال  :" وقال ابن حبان  " متروك  " قال الدار قطين    " كذاب  :" وقال ابن معني  " الكليب ومقاتل   
  اهـ ٥"  لترك قن فيتلقن فاستحق ايل
 ).٢/٣٥٦(كما يف الآللئ املصنوعة " موضوع، املتهم به عمر بن صبح :"  قال السيوطي- ٢
رواه أبو الشيخ يف الثواب من حـديث أيب بكـر   ):" ٢/٣٢٢( قال ابن عراق يف ترتيه الشريعة    - ٣

 اهـ .." الصديق من طريق عبد امللك بن هارون بن عنترة الشيباين الدجال
 . أن هذا احلديث معضل واملعضل من قسم الضعيف ألنه ما سقط منه راويان على الوالء- ٤
إمنـا العلـم    ((  :� ال طريق حلفظ القرآن إال باملداومة على تكرار ترتيله وتعلمه كما قـال               - ٥

  .٦))بالتعلم

                                     
  1 ١٦٥ـ ١٦٤ قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص 

٥/١٩٤٢ والكامل ١٦٦ كتاب الضعفاء واملتروكني ص ٢/١٣٣ واروحني ٦٨ وأحوال الرجال ص ٢/٣٧٦ التاريخ البن معني 2  
  3 ) ٣٦٢(  رقم ٢٨٩ واملتروكني ص  الضعفاء

  4 ٢/٣٢٢ وابن عراق يف ترتيه الشريعة ٢/١٧٤ انظر ابن اجلوزي يف املوضوعات 
  5 ٦/٣٤٩ والكامل ١٧٨ وقاعدة جليلة ص ٤/١٦٦ والضعفاء للعقيلي٦/١٢٤ واللسان٤/١٩٤ امليزان 

  6 ٣٤٢انظر سلسلة األحاديث الصحيحة . علقه البخاري ووصله غريه
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 :ا�+��* ا�'�دس �)� -

يم وإسحاق ويعقوب فقال أما إبرهيم فألقي يف النار        قال داود عليه السالم أسألك حبق آبائي إبراه       (( 
 ليذبح فصرب من أجلي وتلك بليـة مل         هفصرب من أجلي وتلك بلية مل تنلك، وأما إسحاق فبذل نفس          

 ١))تنلك وأما يعقوب فغاب عنه يوسف وتلك بلية مل تنلك 
 :وا��د 2�7 �� وج�= ;�3

تركه وكيع وابن   :"ن بن دينار، قال ابن حبان      هذا خرب منكر ألن يف سنده أبا سعيد وامسه احلس          - ١
: املبارك فأما أمحد وحيي فكانا يكذبانه قال عباس مسعت حيي يقول ليس بشيء ؛ وقال أبـو حـامت                  

 اهـ  ٢".كذاب :"وقال أبو خيثمة" متروك احلديث كذاب "
بـاب  عن طريق زيد بن احل    ) ٤/١٧( وله طريق أخرى عند الطربي ذكرها ابن كثري يف تفسريه            - ٢

عن احلسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
احلسن بن دينار متروك وعلي بن : املطلب به؛ وقال ابن كثري عقبه ال يصح ؛ يف إسناده ضعيفان ومها       

 .زيد بن جدعان منكر احلديث
ن احلباب عن محاد بن سلمة عن علي        من طريق زيد ب   ) ٢/٥٢٦( وله طريق ثالث عند احلاكم       - ٣

بن زيد عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد املطلب مرفوعا وفيه علي بن زيد وهـو    
 ٣.ضعيف منكر احلديث

 يقره على هذا التوسل بل بني له أـم إمنـا             ولو ثبت هذا األثر لكان ردا واضحا عليهم إذ مل          - ٤
لنسلك حنن طريقهم يف ذلك كما بني له أنه ال عالقة له بطاعتهم             وصلوا إىل ما وصلوا إليه طاعتهم ف      

 .هم وأعماهلم الصاحلة
 . أنه منكر املنت ألن الذبيح هو إمساعيل كما دل عليه الكتاب والسنة- ٥
 
 
 
 : ا�+��* ا�'��( �)� -
ما روي عن أيب صاحل السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط يف زمـن    " 
 فقال يا رسول اهللا استسق ألمتك فإم قد هلكوا فأيت الرجـل يف              �مر فجاء رجل إىل قرب النيب       ع

 ...."املنام فقيل له ائت عمر

                                     
  1  رواه البزار من رواية أيب سعيدم عن علي بن زيد وأبو سعيد مل أعرفه وعلي بن زيد٨/٢٠٢ اهليثمي يف امع قال  

.    ضعيف وقد وثق     
٢٠٥-٢٠٣  واللسان ٣٣ والضعفاء الصغري للبخاري ص٢/٢٢٢ والكبري ١/٤٨٧ انظر ترمجته يف امليزان  2  

  3 ٣٤٠ والتقريب ص ٣/١٢٥ن  وامليزا٣٤٣ -١/٣٤٢ راجع السلسلة الضعيفة 
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 ١.وقد روى سيف يف الفتوح أن الذي رأى املنام املذكور هو بالل بن احلارث املزين أحد الصحابة
 : وا��د 2�67 �� وج�= (>�3

بوجه من الوجوه، فمالك الدار هذا جمهول ال يدرى من هو، ذكره             هذا األثر ضعيف ال يثبت       - ١
ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ومل يذكر له راويا غري أيب صاحل ومل يذكر فيه جرحا وال توثيقا وال                    

، ألنه يعين صحة "بإسناد صحيح من رواية أيب صاحل السمان عن مالك الدار" ينايف ذلك قول احلافظ 
ومالك الدار  ) ٢/٤١(واملنذري يف الترغيب    ) ٣/١٢٥(يب صاحل وقال اهليثمي يف امع       اإلسناد إىل أ  

 .ال أعرفه
 . أن هذا األثر خمالف ملا ثبت من صالة اإلستسقاء اليت ثبتت يف النصوص الكثرية والدعاء- ٢
 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسـل السـماء علـيكم         �:  خمالف للقرآن يقول تعاىل    - ٣

  ].١١-١٠نوح  [ �..مدرارا
 خمالف هلدي السلف إذ كانوا يصلون ويدعون يف اإلستسقاء كمافعل العباس حبضور الصحابة              -  ٤

 .وفعل معاوية بيزيد بن األسود اجلرشي
 هذه القصة ال حجة فيها ألن الرجل الذي فعل هذا جمهول ال ندري هل هو شيطان رجـيم أم               - ٥

... سميته بالال إمنا وردت عن سيف بن عمـرو الضـيب األسـدي   عفريت مارد أم زنديق شارد وت  
:" ، قال ابن حبان   "لس خري منه  ف:"، وقال مرة  "ضعيف  :" لك قال حيي  مصنف الفتوح والدرة وغري ذ    

، وقال ابن   "متروك  :" ، قال أبو حامت   "يروي املوضوعات عن األثبات وقالوا إنه كان يضع احلديث          
 اهـ  ٢" ليس بشيء :" ، وقال أبو داود"عامة حديثه منكر :" بن عدي، وقال ا"ام بالزندقة :" حبان

                                     
  1 ٧/١٠١  وانظر البداية والنهاية ألبن كثري ٣٢ -١٢/٣١ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

١٨٧ وضعفاء النسائي٢/١٩٧ انظر ترمجته يف امليزان  2  
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 :ا�+��* ا�/��% �)� -
بن مالك النكري حدثنا أبـو      حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو          : "١ الدارمي يف سننه   قال

روا قـرب   انظ:  أوس بن عبد اهللا قال قحط أهل املدينة قحطا شديدا فشكوا إىل عائشة فقالت              اجلوزاء
 فاجعلوا منه كوى إىل السماء حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا �النيب 

 " حىت نبت العشب ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق 
 : وا��د 45�67 �� وج�= (>�3

 :  هذا خرب ضعيف ال يثبت من وجه، له ثالث علل- ١
ليس :" قال السعدي " ضعيف  :"وهو أخو محاد بن زيد قال حيي بن سعيد         ضعف سعيد بن زيد      -أ  

وكان حيي  " ليس به بأس    :" وقال أمحد " ليس بالقوي :" وقال النسائي وغريه  " حبجة يضعفون حديثه    
 ٢بن سعيد ال يستمرئه

 . الوقف على عائشة فلو ثبت وهيهات له ذلك لكان اجتهادا منها ال حجة فيه-ب 
 فال ندر هل مسع منه هذا احلـديث قبـل           ٣حممد بن الفضل اختلط يف آخر عمره       أبو النعمان    -ج  

 .اإلختالط أم بعده فوجب رده
 أنه خمالف للكتاب والسنة حيث بينا طريقة اإلستسقاء وأا تكون بالصالة والدعاء ال غـري أو                 - ٢

 .الدعاء وحده
 عائشة كان سقفها مكشـوفا        أن حجرة   ٤ ومما يدل على بطالن هذا اخلرب ما ثبت يف الصحيح          - ٣

 . فكيف توقف املطر ؟�وبعضها مسقوفا منذ حياة النيب 
 يف حياته وهو حي عند ما خيرج وقد وقعـت يف            � لوكان هذا اخلرب ثابتا الستمر املطر عليه         - ٤

 !.حياته جماعات وجدب مع بروزه للشمس ؟
 .حط لو صح ذلك اخلرب جلعلها الناس سنة يفعلونه يف كل جدب أو ق- ٥
 :ا�:*�9 ا���;< 7'� -

اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك      : أن أعرابيا وقف على القرب الشريف فقال      " ما روي يف الدر املنظم      
سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وإن مل تغفر يل غضـب            ...والشيطان عدوك فإن غفرت يل    

رضي عـدوك   أكرم من أن تغضب حبيبك وت     ... حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك وأنت يا رب       
 ". العرب إن اهللا قد غفر لك حبسن السؤال افقال بعض احلاضرين ياأخ... ولك عبدك

 :CDC3ا��د 2�67 �� وج�= 

                                     
  1 ١/٤٣ سنن الدارمي 

 ١٩٠ وضعفاء النساء ص ٣/٤٧٢ والكبري٢/١٣٨انظر امليزان  2
يب يف املختلطني ذكره برهان الدين احلل 3  

"كان يصلي صالة العصر والشمس طالعة يف حجرة مل يظهر الفيءبعد :" بلفظ) ٥٤٦(هدا إشارة إىل حديث عائشة عند البخاري ح    4 

.   وما يف معناه من األحايث الكثرية    
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طم له وال زمام هـذا   هذا خرب باطل ال أصل له يف شيء من كتب السنة فهو إفك مفترى ال خ      - ١
 .ل واملشاكل متنه الذي يدل على أنه مصنوع وما حواه من األباطيفضال عن تلفيق

 .وقصارى أمره أن يكون من وضع بعض املتوسلني من احملرفني وال وجود له إال يف إدمغتهم
  األعراب أشـد كفـرا   �: مث من هذا األعرايب ومىت كان كالمه حجة على العاملني واهللا يقول            - ٢

  ].٩٧ة التوب [ �ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله واهللا عليم حكيم 
 برداء حىت أثـر  � وأن أعرابيا آخر جبذه ١وقد ثبت يف الصحيحني أن أعرابيا بال يف املسجد النبوي 

 .  فهل تقتدي ؤالء يف ذلك ؟٢يف عنقه وقال أعطين من مال اهللا
 باطل ألنه ال يغضب من حكم اهللا بل يرضى به           �يعين رسول اهللا    ":وغضب حبيبك   : "  قوله – ٣

  .سخطه إال الكافرونوال يغضب منه وي
 
 :ا�:*�9 ا�1'�ون -

 أن أعرابيا جاء    �ماروى البيهقي من طريق أيب معمر سعيد بن أيب خيثم عن مسلم املالء عن أنس                
  يستسقي به وأنشده أبياتا أوهلا �إىل النيب 

 وقد شغلت أم الصيب عن الطفـل       أتيناك والعذراء يـدمي لباـا     
 :إىل أن قال

 وأىن فرار اخللـق إال إىل الرسـل         إليـك فرارنـا         وليس لنا إال  
 جير رداءه حىت رقي املنرب فخطب ودعا   � هذا البيت بل قال أنس ملا أنشد األعرايب قام           �فلم ينكر   

 .٣هلم فلم يزل يدعو حىت أمطرت السماء
 � : 3CDC أوج2ا��د 45�67 �

متـروك  :"  الضيب األعور املكي قال الفالس      هذا خرب واه تفرد به مسلم بن كيسان أبو عبد اهللا           - ١
 "زعموا أنه اخـتلط   : " وقال أيضا  "ليس بثقه   :" وقال حيي " ال يكتب حديثه    :" وقال أمحد " احلديث

أنه روى حديث الطائر :" وقال الذهيب"متروك "وقال النسائي وغريه   " يتكلمون فيه   :" وقال البخاري 
  اهـ٤"طائر موضوع عند أهل احلديث  وحديث ال�الذي أهدته أم أمين لرسول اهللا 

موسى بن كيسان الضيب املالئي الرباد األعور أبو عبد اهللا الكويف ضعيف مـن              "  قال يف التقريب     -
  اهـ ٥"اخلامسة 

 .  واحلمد هللا رب العاملني� ليس فيه إال التوسل بدعائه - وأىن له ذلك - واحلديث لو صح - ٢

                                     
  1 )٦٦٠ -٦٥٩( ومسلم  ) ٢٢١ -٢٢٠(البخاري :  متفق عليه

٢/٢٨٨ مسند أمحد  2  
٦/٧٩ يف دالئل النبوة ومن طريقه ابن كثرييف البداية والنهاية  رواه البيهقي 3  

  4 ١١١ والضعفاء والصغري للبخاري ص ٧/٢٧١ والكبري ٤/٩٩ انظر ترمجته يف امليزان 
٤٦٣ تقريب التهذيب ص  5  
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 . اهه ملا احتاج إىل املسري إليه من البادية إىل املدينة أو جب� لو كان متوسال بذاته - ٣
 
 : ا�:*�9 ا��اF* وا�1'�ون -

 قصيدته الـيت  � أن سواد بن قارب أنشد الرسول    ١ما روى الطرباين يف الكبري والبيهقي يف الدالئل         
 : فيها التوسل ومنها

ــريه   ــهد أن اهللا ال رب غ  وأنك مأمون على كـل غائـب     وأش
 إىل اهللا يا ابن األكرمني األطايب     نــك أدىن املرســلني وســيلة   وأ

 وإن كان فيما فيه شيب الذوائب      فامرنا مبا يأتيك يا خري مرسـل       
 مبغن فتيال عن سواد بن قـارب       وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة       

3CDC =وج� � : وا��د 2�67 �

  :٢ وإليك بيان ذلك هذه خرافة باطلة وإن كثرت طرقها- ١
اس الكـويف، قـال     ترفيها زياد بن يزيد بن بادويه وحممد بن         ) ٢/٣٤( رواية البيهقي يف الدالئل    -أ  

اس وزيـاد جمهـوالن التقبـل    ترهذا حديث منكر باملرة وحممد بن :" )١/٢٠٦( يف التاريخ    الذهيب
 اهـ "  وأخاف أن يكون موضوعا على أيب بكر بن عياش روايتهما

هذا منقطع " قال ) ٣٤٦ -١/٤٤" (السرية املطولة   " ية أيب يعلى رواها ابن كثري يف سريته          روا -ب  
أبو :" علة هذه الطريق فقال   ) ٢٠٨-١/٢٠٧(وقد أوضح الذهيب يف تاريخ اإلسالم       " من هذا الوجه    

 عبد الرمحن امسه عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي متفق على تركه وعلي بن منصور فيه جهالة مع أن                 
 اهـ" احلديث منقطع 

وقـال  "  يكـذب  - وقال مرة -ليس بشيء   :" وقال ابن معني  " تركوه:"وعثمان هذا قال البخاري   
  اهـ ٣".متروك "النسائي والدار قطين 

يف ترمجة احلكم بن يعلى من طريقه عن عباد بن عبـد            )٢/٦٢٨(يف الكامال    رواية ابن عدي     -ج  
فيه سعيد يقول أخربين سـواد  " :)١/٢٠٨(تاريخ اإلسالم   يف   قال الذهيب الصمد عن سعيد بن جبري      

 اهـ" بن قاربة وبينهما انقطاع وعباد ليس بثقة يأيت بالطامات 
متهم بالكـذب  " وهو) ٣٤٩-١/٣٤٨( رواية حممد بن السائب الكليب عند ابن كثري يف السرية   -د  

متروك :" الدارقطين ومجاعة قال  " كذاب  :"  قال اجلوزقاين وغريه   ٤كما يف التقريب  " ورمي بالرفض   
وقـال  " حدثين الكليب وكان سبئيا     :" وقال يزيد بن زريق     " تركه حيي وابن مهدي   : "قال البخاري "

كان الكليب سبئيا من أولئك الذين يقولون إن عليا مل ميت وأنه راجع إىل الدنيا وميلؤها                :" ابن حبان   

                                     
.  وقال يف الرواية الصحيحة غنية عن هذه الروايات٢/٣٤ دالئل النبوة للبيهقي  1  
  2 ٣٠٨قيقة التوسل ص  أنظر التوصل إىل ح

  3 ٦/٢٣٨ والكبري ٣/٤٤ انظر ترمجته يف امليزان
  4 ٤١٥ ص 
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" الكليب ليس بثقة  :" وقال ابن معني  "ؤمنني فيها أمري امل :عدال كما ملئت جورا وإن رأوا سحابة قالوا         
مذهبه يف الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفه وقال ال حيل                 :" وقال

 . ١"ذكره يف الكتب فكيف اإلحتجاج به 
 رواية أيب بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي يف كتابه الذي مجعه يف هواتف اجلان وهي عند      -ه  

 .وهو حمل استدالهلم...." وكن يل شفيعا" وفيها الشعر سوى بيت ) ١/٣٤٦(ابن كثري 
 رواية الفضل بن عيسى القرشي عن العالء بن يزيد، قال السيوطي يف شـرح شـواهد املغـين        -و  
" منكر احلـديث    : " والعالء بن يزيد املديين كان يضع احلديث وقال البخاري وغريه         ):" ٢/٢٥٥(

 اهـ. ٢"، وأورد له الذهيب يف امليزان عدة مناكري "روى نسخة موضوعة : " وقال أبو حيان
 رواية احلسن بن سفيان يف مسنده من طريق احلسن بن عمارة، قال السيوطي يف شرح شـواهد    -ز  

 اهـ ". واحلسن بن عمارة ضعيف جدا ):" ٢/٢٥٥(املغين 
وذهب ابن املديين   " س حديثه بشيء    لي:" قال ابن معني  " متروك  :"وقال أمحد " يكذب  :" قال شعبة 
:" وقال أبو حامت ومسلم والدار قطين ومجاعة      " ساقط  :" ، وقال اجلوزقاين  كان يضع احلديث  إىل أنه   
 اهـ  ٣".متروك 

 سيشفع يف أمته يوم     � مث لو صح هذا اخلرب فال حجة هلم فيه ألنه إمنا تضمن الشفاعة ورسول                - ٢
 .القيامة

فإن الوسيلة هنا هي املرتلة واملكانة العالية والوسيلة يف اللغـة    ..." املني وسيلة أدىن الع "  أما قوله    - ٣
 ) .٤/٦٤(تطلق على ذلك كما يف القاموس 

 
- �� :ا�:*�9 ا�!��� وا�1'�

 : مرثية صفية رضي اهللا عنها اليت فيها" 
 ٤وكنت بنا برا ومل تك جافيـا   أال يارسول اهللا كنت رجاءنـا    

� :  3CDC أوج2وا��د 45�67 �

 ٢٩ هذا خرب ضعيف النقطاعه إذ هو من رواية عروة بن الزبري عن صفية وعروة إمنا ولد سـنة        - ١
قيلت عند الوفاة وصفية ماتت سنة   سنة والقصيدة إمنا١٩ ب �يف التهذيب أي بعد وفاته  هـ كما

ي يف حتسـينه     سنني فكيف يروي عنها، وبذلك تعلم تساهل اهليثم        ٩ هـ قبل والدة عروة ب       ٢٠
 . للحديث

                                     
    1 ٥٣٤ -٣/٥٣٣ امليزان 

٣/١٠٥ ميزان اإلعتدال  2  
٣/٣٠٣ والكبري ٥٠٨ -١/٥٠٧ انظر ترمجته يف امليزان 3  

.  وعزاه إىل الطرباين وحسنه٣٩ـ ٩/٣٨ جممع الزوائد  4  
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أنـت  : "  وال متعلق هلم ذا اخلرب فلما أيقنوا ذلك قام شيخهم دحالن بتحريـف البيـت إىل             - ٢
 . وما ذهب إليه ال يوجد يف شيء من روايات هذه القصة" كنت رجاءنا "بدل ..." رجاؤنا

ا أن تؤمل فيـه      هو الذي يستحق من صفية وغريه      � ومعىن الرجاء التوقع واألمل ورسول اهللا        - ٣
 .كل خري

 ١"الرجاء ضد اليأس كالرجو والرجاءة والرجاوة والترجي واإلرجتاء والترجية :" قال يف القاموس
  اهـ٢"وقد تكرر فيه الرجاء مبعىن التوقع واألمل :"  وقال ابن األثري

 
 : ا�:*�9 ا�!��9 وا�1'�ون -
 فزرته وجلست حبذائه،    �تيت قرب النيب    دخلت املدينة فأ  : ما روي عن حممد بن حرب اهلاليل قال       " 

  ولـو أـم إذ       �: يا خري الرسل إن اهللا أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه          :فجاء أعرايب فزاره مث قال    
 وإين جئتك مستغفرا ربك من ذنويب مستشفعا بك ويف رواية � رحيما �  إىل قوله     �ظلموا أنفسهم   

 :يب مث بكى وأنشأ يقولوقد جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك إىل ر
 فطاب من طيبهن القاع واألكـم    يا خري من دفنت بالقاع أعظمـه   
 فيه العفاف وفيه اجلود والكـرم      نفسي الفداء لقرب أنت سـاكنه       

 يف نومي وهو يقول إحلق بالرجل وبشره بـأن اهللا           �مث استغفر وانصرف، قال فرقدت فرأيت النيب        
  .٣"ظت فخرجت أطلبه فلم أجده غفر له بشفاعيت فاستيق
 :وا��د 2�67 �� ;�3 أوج2

 بعضـهم  - يعين السبكي -وهي احلكاية اليت ذكرها     :"  هذه حكاية باطلة، قال ابن عبد اهلادي       -١
يرويها عن العتيب بال إسناد وبعضهم يرويها عن حممد بن حرب اهلاليل وبعضهم يرويها عن حممد بن                

لزعفراين عن األعرايب وذكرها البيهقي يف كتاب شعب اإلميان بإسناد حرب بال إسناد عن أيب احلسن ا
مظلم عن حممد بن روح بن يزيد البصري،حدثين أبو حرب اهلاليل قال حج أعرايب فلما جاء إىل باب  

 أناخ راحلته فعقلها مث دخل املسجد حىت أتى القرب مث ذكر حنو ما تقدم وقد وضع هلـا                   �مسجده  
 ويف اجلملة ليست احلكاية املذكورة عن األعرايب مما � إىل علي ابن أيب طالب    بعض الكذابني إسنادا  

تقوم به احلجة وإسنادها مظلم ولفظها خمتلف أيضا ولو كانت ثابتة مل يكن فيها حجة على مطلوب                 
املعترض وال يصلح اإلحتجاج مبثل هذه احلكاية وال اإلعتماد على مثلها عند أهـل العلـم وبـاهللا                  

 اهـ" ٤والتوفيق
  .� ليس يف هذه األسطورة ذكر للتوسل بالذات أو اجلاه وإمنا فيها شفاعة رسول اهللا -٢

                                     
  1 ١١٥٨ القاموس ص 

٢/٢٠٧ غريب احلديث  النهاية يف 2  
  3 ٤/١١٣٦ وفاء الوفاء للسمهودي 

٢١٢الصارم املنكي ص   4  
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 .  وهذه منامات وأضغاث أحالم وال عالقة لذلك بشريعة اهللا وال تبىن عليها األحكام الشرعية- ٣
ـ            - ٤ لف  والعجب أم يتعلقون مبا ينسب إىل األعراب األجالف ويعرضون عما ثبت عن أئمة الس

فهل يعتقدون أن هذا األعرايب وأمثاله أعلم بالدين من أيب بكر وعمر وسائر الصحابة الذين مل يفعلوا                 
 .هذا األمر ؟

 يلزم من يستدل بفعل هذا األعرايب أن يبول يف املسجد النبوي الشريف ملا ثبت يف الصـحيحن             - ٥
  .١احلديث...أن أعرابيا بال يف املسجد

 احلسن علي بن إبراهيم بن عبد الرمحن الكرخي عن علي بن حممد بن علي  فإن قيل قد روى أبو - ٦
 بن كهيل عن أيب الصادق عن ة حممد بن اهليثم الطائي قال حدثين أيب عن أبيه عن سلمنحدثنا أمحد ب

 .احلديث ...   بثالثة أيام�علي بن أيب طالب قال قدم علينا أعرايب بعد ما دفنا رسول اهللا 
هذا خرب منكر موضوع وأثر خمتلق مصنوع ال يصلح اإلعتماد عليه وال حيسن             " ادي  قال ابن عبد اهل   

املصري إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض واهليثم جد أمحد بن حممد بن اهليثم أظنه ابـن عـدي    
الطائي فإن يكه فإنه متروك كذاب وإال فهو جمهول وقد ولد اهليثم بن عدي يف الكوفة ونشـأ ـا               

ان سلمة بن كهيل فيما قيل مث انتقل إىل بغداد فسكنها قال عباس الدوري مسعت حيي بن                 وأدرك زم 
وقال أبو ) كذاب :( معني يقول اهليثم بن عدي كويف ليس بثقة كان يكذب وقال العجلي وأبو داود 

ساقط قد كشـف    :( وقال السعدي ) متروك احلديث   :( حامت الرازي والنسائي والدواليب واألزدي    
ما :( أي تركوه وقال ابن عدي) سكتوا عنه :( وقال البخاري) ليس بشيء (  وقال أبو زرعة )قناعه 

إنه روى عـن    :( وقال ابن حبان  ) أقل ماله من املسند إمنا هو صاحب أخبار وأمسار ونسب وأشعار            
ذاهـب  :( وقال احلاكم أبو أمحد ) الثقات أشياء كأا موضوعات يسبق إىل القلب أنه كان يدلسها           

وقال العباس بن ) حدث عن مجاعة من الثقات أحاديث منكرة :( وقال احلاكم أبو عبد اهللا) حلديث ا
لليل يصلي فإذا أصبح جلس مسعت بعض أصحابنا يقول قالت جارية اهليثم كان موالي يقوم ا( حممد 

  ٢)"يكذب 
 
- �� :ا�:*�9 ا��ا�< وا�1'�

لغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيـز          مساعيل بن أبان ا   روى ابن أيب الدنيا من طريق إ      
لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة أنا وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بـن الـزبري                 :" عن الشعيب أنه قال   

ومصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم                  
 حاجته فإنه يعطى من ساعته ؛ مث قالوا قم يا عبد اهللا بـن الـزبري   فليأخذ بالركن اليماين وليسأل اهللا 

                                     
) ٢٢٠( صحيح البخاري ح  1  

  2 ٢٤٤ وضعفاء النسائي ٧/١٠٤ والكامل إلبن عدي ٢٩٧ -٤/٢٩٦ وامليزان ٨/٢١٨انظر ترمجته يف الكبريالبخاري  
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اللهم إنك عظيم ترجى لكل     :فإنك أول مولود يف اإلسالم بعد اهلجرة فقام فأخذ الركن اليماين فقال           
عظيم أسألك حبرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أال متيتين من الدنيا حىت تـولين احلجـاز                 

اللهم إنك رب كل :  جاء فجلس مث قام مصعب فأخذ بالركن اليماين مث قال      ويسلم علي باخلالفة ؛مث   
شيء وإليك يصري كل شيء أسألك من قدرتك على كل شيء أال متيتين من الدنيا حىت تولين العراق                  

اللهم رب السـماوات  :وتزوجين سكينة بيت احلسني ؛ مث قام عبد امللك فأخذ بالركن اليماين مث قال 
 ذات النبت بعد القفر أسألك مباسألك به عبادك املطيعون ألمرك، وأسألك حبقك    السبع ورب األرض  

 .١األثر...على خلقك وحبق الطائفني حول عرشك
�  :وا��د 45�67 �� وج�5

كتبت عنـه مث حـدث      : "  هذا خرب موضوع وكذب مصنوع آفته إمساعيل بن أبان، قال أمحد           -١
وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلـبس         :" وقال حيي بن معني   " بأحاديث موضوعة فتركناه    

وقـال  " متـروك   :" وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدار قطـين        " - يعين املأمون    -اخلضرة  
يضع على الثقـات  :" وقال ابن حبان" كذاب :" وقال أبو حامت" ظُهر منه على الكذب   :" اجلوزقاين

 اهـ  ٢"وكان أمحد بن حنبل شديد احلمل عليه 
ه علة أخرى وهي جهالة طارق بن عبد العزيز فال ذكر له يف شيء من كتب الرجال الـيت بـني                     ول

 .  يدي 
بإسناد ضعيف لكنه خري من اإلسناد السابق ولـيس فيـه           ) ٢/٩١( أخرجه أبو نعيم يف احللية       - ٢

مـع يف   اجت: حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال        " السؤال باملخلوقات من طريق األصمعي      
أما : متنوا فقال عبد اهللا ابن الزبري: احلجر مصعب وعروة وعبد اهللا بنو الزبري وعبد اهللا بن عمر، فقالوا 

أما أنا فـأمتىن إمـرة   : أما أنا فأمتىن أن يؤخذ عين العلم، وقال مصعب   : أنا فأمتنا اخلالفة، وقال عروة    
أما أنا فـأمتىن    : ال عبد اهللا بن عمر    العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة بنت احلسني، وق         

 .  اهـ" املغفرة، قال فنالوا كلهم ما متنوا ولعل ابن عمر قد غفر له 
 
 :ا�+��* ا�-��, وا�0)�ون -

حدثنا علي بن محشاد العدل إمالء ثنا هارون بن العباس اهلامشي حدثنا جندل بن والـق  : قال احلاكم 
: وبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس قال          حدثنا عمرو بن أوس حدثنا سعيد بن أيب عر        

أوحى اهللا تعاىل إىل عيسى عليه السالم ياعيسى آمن مبحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا بـه                   

                                     
).١٢١ـ١٢٠(  كتاب جمايب الدعاء البن أيب الدنيا  1  

٨٤ وأحوال الرجال ص ١٣٢ والضعفاء واملتروكني ص ٢/١٦٠ واجلرح والتعديل ١/٢٣٢ر ترمجته يف امليزان انظ  2  

  .١/١٢٨واروحني من احملدثني الضعفاء واملتروكني   
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ولوال حممد ماخلقت اجلنة والنار ولقد خلقت العرش على املاء فاضطرب فكتب عليه ال إلـه إال اهللا            
 .حممد رسول اهللا فسكن

  اهـ ١"أظنه موضوعا على سعيد :" قال الذهيب
3CDC =وج� � : وا��د 45�67 �

عمرو بن أوس جيهل حاله، وأتى خبرب منكر أخرجه احلاكم يف مستدركه            :"  قال احلافظ الذهيب   - ١
كمـا  " موضوع  : "، وقال الصنغاين  ٢"وذكر هذا اخلرب    ...قلوأظنه موضوعا من طريق جندل بن وا      

 .وكذلك حكم عليه بالوضع العسقالين وغريه، ٣نقله الشوكاين عنه وأقره
 وما خلقـت احلـن واإلنـس إال    �: أن اهللا أخرب يف كتابه بسبب خلق الكون كله فقال تعاىل          - ٢

امللك  [ � الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال          �وقال   ] ٥٦الذاريات   [ �ليعبدون
٠٢.[  
 . ال عالقة هلذا احلديث بالتوسل أصال- ٣
 
 :ا�:*�9 ا���دس وا�1'�ون -

من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم أنبأنا علي بن ميمون قال            ) ١/١٢٣(روى اخلطيب يف تارخيه     
 فإذا عرضت يل - يعين زائرا -إين ألتربك بأيب حنيفة وأجيء إىل قربه كل يوم     : مسعت الشافعي يقول  

 عنده فما تباعد عين حـىت تقضـى         حاجة صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهللا تعاىل احلاجة         
 .حاجيت

�  :وا��د 45�67 �� وج�5
 أن هذه رواية باطلة فإسحاق غري معروف وال ذكر له يف شيء من كتب الرجال إال أن يكون                   - ١

 ٤.بن إسحاق بن إبراهيم وهذا جمهول أيضا هو والد عمرو
عرفة بالنقل، فالشافعي ملا    هذا كذب معلوم كذبه باإلضطرار عند من له م        :"  قال شيخ اإلسالم   - ٢

قدم بغداد مل يكن بعد القرب ينتاب للدعاء عنده البتة بل ومل يكن هذا على عهد الشافعي معروفا وقد                 
رأى الشافعي باحلجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور األنبياء والصحابة والتابعني من كـان            

وأمثاله من العلماء فما باله مل يتوخ الدعاء إال عنده أصحاا عنده وعند املسلمني أفضل من أيب حنيفة 
مث إن أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف وحممد وزفر واحلسن بن زياد وطبقتـهم مل                  
يكونوا يتحرون الدعاء ال عند أيب حنيفة وال غريه مث قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت يف كتابه من                    

                                     
دار الكتاب العريب:  ط٢/٦١٥ احلاكم يف املستدرك  1  

٤/٤٠٨ واللسان ٣/٢٤٠ امليزان  2  
٣٢٦ املوضوعة ص  الفوائد اموعة يف األحاديث 3  

٢٩٨-١/٢٩٧ الضعيفة ة انظر السلسل 4  
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خشية الفتنة ا وإمنا يضع هذه احلكايات من يقل علمه ودينه وإمـا أن  كراهة تعظيم قبور املخلوقني    
  اهـ ١"يكون املنقول من هذه احلكايات عن جمهول ال يعرف 

 
 :ا�:*�9 ا����< وا�1'�ون -

روى أبو العباس أمحد بن عمر بن دهلات قال ثنا أبو احلسن علي بن فهر ثنا أبو بكر حممد بن أمحـد          
: سن عبد اهللا بن املنتاب، ثنا يعقوب بن إسحاق بن أيب إسرائيل ثنا بن محيد قال   بن الفرج، ثنا أبو احل    

يا أمري املؤمنني ال ترفع     :   فقال له مالك    �ناظر أبو جعفر أمري املؤمنني مالكا يف مسجد رسول اهللا           
م  ؛ وذ�... ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبئ     �:صوتك يف هذا املسجد فإن اهللا أدب أقواما فقال        

  اآلية وإن حرمته ميتـا كحرمتـه حيـا،    � .. إن الذين ينادونك من وراء احلجرات�: قوما فقال
 ؟ فقال ومل    �أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اهللا        : فاستكان هلا أبو جعفر فقال يا أبا عبد اهللا        

اسـتقبله  تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل يوم القيامـة ؟ بـل              
 ولو أم إذ ظلموا أنفسـهم جـاؤوك فاسـتغفروا اهللا    �: واستشفع به، فيشفعك اهللا قال اهللا تعاىل  

 .�واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما 
 :وا��د 45�67 �� وج�= أر�31

 هذه حكاية موضوعة آفتها حممد بن محيد الرازي كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال صـاحل بـن    - ١
 " :وقال يعقوب بن أيب شيبة" ما رأيت أحدا أجرأ على اهللا منه وأحذق بالكذب منه   ":د األسدي حمم

حدثنا ابن محيد وكان :"قال ابن خراش" يتفرد عن الثقات باملقلوبات :" وقال ابن حبان" كثري املناكري
  اهـ ٢"ليس بثقة :" وقال النسائي:" وقال"واهللا يكذب 

 محيد مل يدرك مالكا ال سيمى يف زمن أيب جعفر فإن أباجعفر تويف مبكة               ابن:  وهذا اخلرب منقطع   - ٢
  .٣هـ٢٤٨هـ بينما تويف ابن محيد سنة ١٧٩هـ وتويف مالك سنة ١٥٨سنة 
كذب على مالك وليس هلا إسناد معروف وهو        : "  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه القصة        - ٣

القاضي ذكره إمساعيل بن إسحاق      كتب أصحابه كما  خالف الثابت املنقول عنه بأسانيد الثقات يف        
  اهـ ٤"وغريه 

شفاعته هلم يوم القيامة وعليه فال " وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل يوم القيامة " مث لو صح فمعىن     - ٤
 .متعلق هلم ذه األسطورة

 

                                     
  1 ١٦٥ اقتضاء الصراط املستقيم ص 

  2 ٥٩-٣/٥٨ وامليزان ٢/٢٦٠ وتاريخ بغداد ٢/٢٠٤ واروحني ١١٩١ـ ٣/١١٩٠ انظر ترمجته يف ذيب الكمال 

٣/٥٣١ امليزان ٩/١٣١ وذيب التهذيب ٣/٣٢٦ والكاشف ٢/٣٠٣ انظر اروحني  3  

  4 ١/٣٥٣ جمموع الفتاوى 
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 :الشبه العقلية -
 

 :الشبهة األوىل قياس اخلالق على املخلوق 

 أقرب إىل اهللا منهم كما يتوسل إىل        ألمم يتوسلون إىل اهللا باألنبياء واألولياء       أ وتقرير هذه الشبهة  
 .امللوك باملقربني منهم

 :والرد على ذلك من أربعة أوجه
 هذا قياس للخالق على املخلوق بل على ارمني اجلائرين ألن العادلني ال حيتاجون إىل وسـائط      - ١

 فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون           �: تعاىل وهذا من أبطل القياس وأشده كفرا قال      
  ].١١الشورى  [ � ليس كمثله شيء وهو السميع البصري �: وقال ] ٧٤النحل  [ �
 مما يبطل هذه الشبهة وينسفها من أصلها أن اهللا تكفل بإجابة من دعاه فلم حيتج إىل وسـائط                   - ٢

 �: وقـال  ] ٦٠غافر   [ �وقال ربكم ادعوين استجب لكم       �: يتوسل م من خملوقاته قال تعاىل     
  ].١٨٦البقرة  [ �أجيب دعوة الداع إذا دعان 

 أن املتوسل إىل الرؤساء وامللوك ال بد أن يأيت بالوسيط ليقوم بالشفاعة له أما لو جاء إىل امللك                   - ٣
ذلك التوسل ال بد وقال أسألك بعمل فالن أو جاهه لكان من أسخف الناس وملا قضى له حاجة، وك

 .لكأن تذهب إىل العبد الصاحل احلي فيدعو اهللا 
 أن هؤالء الذين يشفعون عند امللوك إمنا قبل امللك شفاعتهم خوفا أو طمعا واهللا تعاىل غين عن                  - ٤

 قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف                �: العاملني قال تعاىل  
  ] .٢٢سبأ  [ � هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري األرض وما

 "هل هناك مانع من التوسل باجلاه أو بالذات أو باحلرمة؟ " وهي قوهلم  :الشبهة الثانية

فهم يقرون أنه مل يثبت ما يدل على استحباب هذا النوع من التوسل لكن ال مانع منه أيضا والـرد                    
 :عليهم من أربعة أوجه

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد :" �الشرعية عبادة وال بد من دليل عليها، قال       الوسيلة   - ١
 .متفق عليه" 
  أتسـتبدلون   � ملاذا تتركوا أنواع التوسل املشروع الثابتة يف الكتاب والسنة إىل أنواعه املبتدعة              - ٢

 )).كل بدعة ضاللة ((  :�أمل تسمعوا قول النيب  ] ٦١البقرة  [ �الذي هو أدىن بالذي هو خري 
 التوسل باألشخاص قياس للخالق على املخلوق وهو من أبطل القياس مع أنه ال قياس يف العقائد           - ٣

 .أصال
 وصحابته وتابعيهم بإحسان إذ     � لو كان يف هذا النوع من التوسل خري لسبقنا إليه رسول اهللا              - ٤

  ].٠٣املائدة  [ �...  اليوم أكملت لكم دينكم�الدين قد كمل 
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 .قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصاحل  : الشبهة الثالثة-

إذا كان التوسل بالعمل الصاحل جائزا فالتوسل بالرجل الصاحل الذي صدر منه هذا العمل              : إذ يقولون 
 : أوىل باجلواز،والرد عليهم من ثالثة أوجه

ا اجلائز توسل الداعي نفسـه بعملـه         هذه مغالطة مكشوفةألننا ال جنيز التوسل بعمل الغري وإمن         - ١
 .الصالح

 . هذا القياس باطل ملصادمته للشرع ألن القياس ال جيوز يف العقائد- ٢
 يف هذا الكالم استدراك على الشرع وتسوية بني ما فرق اهللا بينه ألن التوسل بالعمل الصـاحل                  - ٣

 .عة اهللاثابت بالكتاب والسنة وأما التوسل بذات الغري فال أصل له يف شري
 :  الشبهة الرابعة قياس التوسل على التربك- 

 فمن باب أوىل جيوز لنا التوسل جباهه العظيم، والرد عليهم من �إذ يقولون إذا جاز لنا التربك بآثاره   
 : أربعه أوجه

 أن التربك إمنا يرجى به اخلري الدنيوي خبالف التوسل الذي يرجى به أي شيء من خريي الـدنيا    - ١
 .ة فظهر الفرق بينهماواآلخر

 أن التربك هو إلتماس اخلري العاجل وأما التوسل فهو مصاحب للدعاء الذي هو أساس العبادة أما    - ٢
 .التربك فال يصاحبه دعاء 

 بإمجاع السلف الصاحل كمـا ذكـر        � أما التربك ال يكون بأحد من األشخاص إال الرسول           - ٣
 .�  بذات وجاه غريه الشاطيب يف اإلعتصام وأنتم تريدون التوسل

 . هذا قياس وهو يف العقائد مردود- ٤
 

 :ا��ج� ا�/���
 : لقد صورت للقارئ أنه ما رد عليكم إال شخص واحد جمهول وهذا باطل لعدة أمور

 . أن هذا الكالم قد قلته لك مشافهة يف املناظرة-أ
لة املناظرة وعـدم     لو صرحت لك بامسي جلبنت وخفت من عاقبة الرد عليه بدليل هروبك لي             -ب  

جميئك للمناظرة الثانية مع أنك أنت الذي حددت زمااومكاا كما هو موجـود علـى الشـريط      
 .بصوتك ومنذ ذلك الوقت وأنا أحتداك أن تناظرين يف هذه املسائل إىل اآلن

مـا   عامة أهل العلم ببلدنا وغريه من بالد اإلسالم تصدوا للرد على طريقتكم املبتدعة الضالة نظ              -ج
 : ونثرا وإليك أمثلة من ذلك

 مما خوفكم معاشر التجانيني من املناظرة ما وقع لكم يف مناظرة أيب تلميت التارخييـة ولنـدع                  - ١
القاضي والعالمة األديب والشاعر املفلق األريب حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحذي ينقل لنا وقائعها إذ 
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 هللا رب العلمني والسالمان على سيد املرسلني وبعد فقد   بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد    :" قال ما نصه  
 ألحضرجملس  - حفظه اهللا ورعاه ومحد يف الدارين مسعانا ومسعاه          -بعث إيل األمري أمحد بن الديد       

املناظرة بني أمحد سامل بن سيديا اجلكين متكلما عن ابن ماياىب والشيخ املختار بن حممد بـن عـم                   
انية وألزمين النظر فيما يقع بينهما من إيراد ورد واإلفصاح مبا تبني يل             متكلما عن كتب الطريقة التج    

من احلق يف ذلك وألزم القاضي حممد حممود بن عبد اهللا مثل ما ألزمين فحكمنا بينهما، وزجرمها عن                  
اإلحتجاج من قبل أنفسهما وألزمهما أن يتراسال بأن ميلي أمحد سامل من كتاب ابن ماياىب إحـدى                 

بطالا من الكتاب والسنة وأقوال األئمـة، مث        لليت شنع فيها على التجانية وما استشهد به         املسائل ا 
يسكت فيملي الشيخ املختار من كتام الذي ألفوه يف الرد على ابن ماياىب وما أجابوا به عن تلـك                 

ن ما أجابوا به    املسألة مث ميلي أمحد سامل الثانية،مث كذلك، فأمعنت النظر فيما جرى بينهما فتبني يل أ              
ابن ماياىب ليس فيه جواب عما أورد فلما ضاق الشيخ املختار ذرعا باجلواب أخذ جييب مـن عنـد      

 ال يفهمه أمثالنا من احملجوبني وأنه معذور بالشطح فسألته          نفسه بأن كالم الشيخ سيد أمحد التيجاين      
فيملي عليـه   أ �ه رسول اهللا     أصحابه ميليه علي   ن ع هأن مجيع ما ميلي   :أكان يتكلم بالشطح وهو يقول    

يصح أن يكون يف إمالئه عليه يف احلال يتكلم بالشطح ؛ وزعم أنه وجـد ذلـك يف       : الشطح ؟ قال  
إن أريتكموه تبني لكم صحة مجيع مذهب التجاين وبطالن  :الكتب املوثوق ا فقلت أرنا ذلك، فقال

كذا القرآن فكل من قال ا ارتـد  ال، فإن يف كالم التجاين  أمورا        : حجج من يرد عليه، فقلت له     
إن تكلم بذلك مثلي    : فأنكر ذلك،فقلت أرايت لو نطق أحد بأن الكفار تناهلم الرمحة األخروية فقال           

ن تكلم به الشيخ سيد أمحد مل يرتد فأقبل اجلمع يتعوذون من عظم ما قال ويشهدون                إومثلك ارتد و  
املذكور من جملسه وحلف له أنه لـو مل         أمحد  ألمري  عليه به فراجع الشهادتني وتاب وانقطع، فأقامه ا       

املذكور من البحث بعد ذلك ابن الديد ه فزجره عن حضور جملسه أبدا، فامتنع األمري      ريكن غريبا لعز  
فتحصل مما حصل من البحث والنظر أن يف جواهر املعاين التجاين مسائل منها ماهو صريح ال يقبـل        

  ونومهم يف النار     � واهللا ال حيب الكافرين      �: تعاىل وقد قال تعاىل   تأويال كمحبوبية الكفار عند اهللا      
 وانقطاع اإلحساس بالعذاب عنهم وقـد قـال         � ال يذوقون فيها بردا وال شرابا        �:وقد قال تعاىل  

 وأكلهم ما يشتهون فجميع هذا ال يقبل تأويال         � ال يفتر عنهم     �،  � فلن نزيدكم إال عذابا      �:تعاىل
 ومنها ماهو مقتض وهو أكثر من � يئسوا من رمحيت � األخروية هلم وقد قال تعاىل       ومثله نيل الرمحة  

  وكون صالة الفاتح من كالمه تعاىل وتفضيلها على القـرآن وعـدم              �ذلك كنسبة الكتمان له     
 من الصحابة ملا يصلح حلمله املتأخرون إىل غري ذلك، ومنها ما هو حتكم على               �صالحية معاصريه   

كلم مبا هو توقيفي من حتديد األجور وتفضيل بعض الطاعات على بعض ففيه ما فيه من                اهللا تعاىل وت  
سوء األدب، من غرور العوام وتأمينهم مكر اهللا وجترئتهم على معاصي اهللا تعاىل ما ال خيفى ومنـها               
ماهو بدعة واعتزال كاملعية بالذات فالقول ا مذهب النجارية من املعتزلة كما نـص عليـه زروق                 
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ريه إىل غري ذلك مما ينقم من اشتراط أهلها على من دخل فيها هجران زيارة أولياء اهللا تعاىل البتة                   وغ
الصـواب   املتزاورين يف اهللا ف�فهو شرط مراغم للسنة مفيت لكثري من اخلري قد وعد به رسول اهللا           

 التوفيق واهلداية إىل عندي أن ميتثل أتباعه أمر الشرع بنبذ ما خالف السنة من كل مايقول وباهللا تعاىل           
 من العبادات الساملة من البدع املقربة من اهللا تعاىل ما فيه للمسـلم     �سواء الطريق، ففيما صح عنه      

كفاية فقد أقسم بالذي نفسه بيده ما ترك شيئا يقربنا من اجلنة ويباعدنا عن النار إال ودلنا عليـه وال      
ذرنا منه فإن كانت الطريقة التجانية مما يقرب مـن          ترك شيئا يقرب من النار ويباعد من اجلنة إال ح         

 ال عـن  �اجلنة فال يصح أن يكون سكت عنها وكتمها وإن كانت مما ذكر ألصحابه فأخذها عنه       
غريه وإن كانت مما سكت عنه ومل يبلغه فال تقرب من اجلنة وال تباعد من النار ألنه بلغ كلما يقرب               

 ".  حتتها ينئذة ويباعد من النار فال طائل حمن اجلن
 هـ ١٣٤٨وكتبه حممد عبد اهللا ولد حممد بن أمحذي ألربع عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل عام             

  ١.انتهى من خط القاضي املذكور
 وممن أنكر عليكم هذه املسائل اليت نبهتك عليها العالمة اجلليل أفاه بن الشيخ حممـد املهـدي                  -٢

عليكم وقد رام بعض شعرائكم النيل منه فرد عليه الشـاعر           التنواجيوي الذي كان معروفا باإلنكار      
يد حممد ولد ابنذه القصيدة اليت هتكت أستاركم وكشفت أسراركما ولد أمحيده احلسين : 

 ال جتر دمعـا فـإجراء الدمــوع ملــه       إن مل تكن قد أحست الـبني مـن سلمــه      
 يشفــي بـه أملــه     يعتاده الوجـد ما      صن بعض دمعـك إن الـدمع فيـه ملــن         
 يبـدو مـن الصـب للواشـني ماكتمـه          الدمع علـق نفـيس غيــر أن بــــه        
  أن اِحلـب قـد صرمــه       ٢إما تبــني    فقلت ال حتـج دمـع الصـب صائنـــه        
 تلتاح فــيه بقايـا اآلي منـثـلمــه         ما كان أجرى لدمـع الـبني مـن طلــل         
 الرجـع مـن ومشــه    أسف فيه النـؤور       عاف كوشـي فرنـد أو كوشـم يـــد        
 إال رمادا ككحـل العـني أو حــممه          مل تلف فيـه أريــما إن وقفـت بـــه         
 سقيت فيه العـدو املستشــيط دمــه         هللا عصـر بذي األثـل انقضـى ومضــى        

 حبل املـودة واألحشـاء مضـطرمــه         إنـي صـرت صارمـــة     :قالت أمامـة 
 و أنغــي لـه كلمـه       أ يمن ليس شيخ    ولست أرضـى بـأن ألفــى خماللـــة       
 ٣رويـدك مـه   : هـذا ملـه،قالت   :فقلت  وصرت أحسب منــك الوصـل منقصـة       
 غدر وإنـي ألقفـو دائمـا شيـمــه         إين غدرت وشيــخي مـن شـمائــله       

ـ        : فقلت   عظــمه  علىما ادعاه النـاس مــن     ميا    ـما شاهدت عيناك فيـه مـن الس

                                     
  1 ١٨ـ ١٦ تقاريظ مشتهى اخلارف ص 

" حىت تبني" كدا يف الديوان ويف بعض النسخ  2  
"رويدك مه:فقلت مادا مله ؟قلت" يف الديوان  3  
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 الدهــر خمتتمـــه واألوليـاء بـــه يف    شـريعته للشــرع ناسخــــة     : قالت
 أن احملارم صــارت غـري حمتـــرمه         بله الكرامات قـد جلــت وأعظمهــا       
 !وصار لقيا الغوانــي للصـالح مســه         وصار دين الـنيب اهلاشــمي لقــــى       
 قسرا وملا تكـن بالعـدل مقتسمـــه         وشارك الشـيخ يف الزوجـات كـل فـىت         
ــه حلقـــــا ــد يف حافات ــى اخلرائ ـ    تلف ا باملسـك ملتطـمـــه    أمواج أردا 
ــمه     ختتــال يف نســج صــنعاء املصــور فـــي ــربق مبتس ــذم ال ــه، وت  أرجائ
ــا  ــال مل ــي ين ــرادى ك ــيال ف ــه ل ــه   تأتي ــي ملتئم ــارا وه  ــايت ــوى وت  يه
 ــال أن يوسف رب العرش قد عصـمه         كــأن زليخــى وهــو يوســف إلــــ

ـ          اجلمـــال وأنشــطر وأنــه عنــده     هما بلغت أحـدا مهاتـه مهمــــ
ــا    ــن خرق ــو مل يك ــها ل ــه بين  عرس كـرمي عـال األقـوام يف الكرمـه           كأن

 ؟ املقاس يف الضالل محـه     ١حزب الشريف   أتنكــر ماقــد قلــت فيــه أمــن: قالــت
ــه  ــه يف فعائلـ ــج طـ ــي ـ ــه    املقتفـ ــامال إال مباعلم ــن ع ــن مل يك  م

ــت ــا  : فقل ــريف وم ــذاك الش  أجرى على مـن أتـاه مـنكم دميـــه          هللا ه
  هزمـه  ٢منكم وكم جند جـوع عـنكم        عــاري األوصــال مكرمــةفكـم كســى  

ــا    ــل رج ــيض ك ــه مب ــب ل  قــد أودع اهللا يف ســودائه حكمــه    هللا قل
ــحة  ــه واضـ ــث منـ ــة ليـ ــه   هللا هيبـ ــو يف أمج ــاح ه ــو ض ــه وه  كأن
 صمصامة احلق حـىت فـئن منهزمـــه         يســطو علــى بــدع قــد شــنب منتضــيا

ــالوا ــه يف ن: ق ــلل ال وامس ــا املض  مـا كـان ذاء مسـه      :قلـت هلـم   ) هأفا(  ادين
ــو  ــيخكم وول ــم ش ــذا اإلس  ــتم  لطابقت يف امسه السـيما ملـن ومســـه          مس

ــولكم   ــأ بق ــم يعب ــريف فل ــا الش  فيه وإن كان بعـض مـنكم شتمـــه          أم
ــلل إن   ــدعى املض ــبه ي ــت أحس  نفى عـن املصـطفى الكتمـان والتهمـه          ولس

ــا قالــ  ــال م ــههأو ق ــب إن ل ــو    يف الكت ــول رس ــا بق ــمهكف  ل اهللا معتص
ــمت  ــا نس ــرش م ــه إاله الع ــلى علي  ٣صبا وما بـردت مـن اجلـوى نسـمه           ص

          
 من العلماء البارزين املعروفني الذين أنكروا عليكم هذه الكفريات العالمة العلم حممد بن حبيبنا               - ٣

 :التندغي اجلكين حيث يقول
ــغ  ــامشي مبلـ ــأن اهلـ ــهدنا بـ ــون    شـ ــيجين جنـ ــق التـ  وأن طريـ

ــون    ريــق ــاكتم الرســالة واضـــح   ط ــون فن ــواع ا ــن أن ــا م  وفيه
                                     

)أفاه ولد الشيخ حممد املهدي( يعين  1  
  2 يف بعض النسخ عنه قد هزمه

  3 ٧٦٣ ـ ٧٦٠ بن امحيدة ص بنا ديوان الشاعر حممد بن 
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ــرون     ألن طريـــق احلـــق ملـــا تكملـــت ــنيب ق ــد ال ــا بع ــرت هل  وم
 لـه الـورد عـن كـل األنـام مصـون         وشــيخهماحبــاهم رســول اهللا ورد 

 يصريشـــهيدا واحلـــديث شـــجون  ومن زار هـذا الشـيخ مـن كـافر املـال           
ــة    ــت مزي ــيخ حبي ــن ش ــك م ـ    فيال  ن مزايـا الكـل وهـي جمـون        مست ع
ــله   ــور فض ــدل الن ــالم يع ــا ك ــون   وفيه ــار يكـ ــه ذاك الفخـ  وأىن لـ
ــرى   ــد أن ت ــر ال ب ــا الغ ــإن املزاي  عليها مـن السـمع الصـحيح حصـون          ف
ــة    ــل ذاك مزي ــوب الك ــران ح ــؤون   وغف ــتهل ش ــها اس ــيت من ــك ال  وتل
ــه ــذر آلــ ــول اهللا أنــ ــون   ألن رســ ــو حج ــذار وه ــام باإلن ــا ق  وم

ــون    عمـــال العبـــاد حلزبـــهوإعطـــاء أ ــاد ظن ــين العب ــا تغ ــون وم  ظن
ــذي ــا ال ــه مــن تكــذيب خالقن ــون     ملــا في ــدماء جف ــي ال ــه تبك  لتكذيب
ــرده    ــي ب ــان يقض ــيس لإلنس  ملــن كــان حنــو احلــق منــه ركــون  وأن ل
ــون    وإن قلـــتم قـــدر الثـــواب يـــرده ــه فت ــا أن يعتري ــق م ــو أنف  ل
ــاترا    ــا دف ــئنا مألن ــو ش ــذا ول ــ  فه ــا ع ــونتضــيق هل ــب ذاك بط  ن كت
ــا  ــوا لقطعه ــالم قوم ــرة اإلس ــا نص  وخلــوا ســبيل الــنفس فهــي حــرون  في
ــم   ــة الئـ ــوا يف اهللا لومـ ــدو خــؤون     وال ترهبـ ــذاكم عــدو والع  ف
 ولــيس إىل غــري اإللــه ســكون     أمل تعلمـــوا أن اإللـــه مثيـــبكم   

ــوا احلــ  ــح وإن مل تراع ــق واض ــون    ق واحل ــاة زب ــو النج ــم حن ــري بك  تس
ــون     فيا ليـت شـعري مـا يكـون جـوابكم           ــراب ره ــاء الت ــتم بأحش  ١وأن

                       
 ومن أشهر من رد عليكم العالمة األديب اللغوي األريب الشيخ حممد عبد اهللا بن حممـد بـن                   -٤

 :أمحذي بقصيدته املشهورة اليت فلق ا هامكم وهي
ــالم يف ــت األحـ ــل أو خفـ  الغـــور أن رعفـــت لكـــم أقـــالم   باطـ

 ألزمتمونــا ســب أمحــد شــيخكم     مـــا هكـــذا اإليـــراد واإللـــزام
ــالم  ــه نـ ــالم فيـ ــا، فعـ ــىن    أقالمنـ ــن اخل ــه م ــد برأت ــد ماق ــن بع  م
ــام  ــي األيـ ــي أو تنقضـ ــبة    ال تنقضـ ــوه بسـ ــن رمـ ــالم ملـ  إن املـ
ــالم   ــه اإلس ــن دين ــا م  ــدى ــر وال    يق ــن كف ــق م ــة مل يب ــن بدع  م
ــامكم   مل يــرع مـــنكم لإلمــام ذمـــام   ــوه إمــ ــد ألزمتــ  إال وقــ
ــهام   ــه س ــه في ــوق من ــا تف ــه   غرض ــئ ظنونـ ــن يسـ ــبتموه ملـ  فنصـ
ــىت إذا   نشـــرته مـــن تشـــنيعه األقـــالم ــا ح ــا  م ــا مب ــقتم ذرع  ض
ــاذرا   مــن مثلــها تتضــاحك األقــوام    ــه معـ ــدون عنـ ــأمت تبـ  أنشـ
 شـــدة بعـــدهابفســـادها معـــىن و  وجهـــا فمنـــها تنفـــر األفهـــام

ــف  ــالم  ئ ــاه م ــنكم أت ــدها م ــا أورد زا    نق ــتحال حماهلـ ــن اسـ  فمـ
                                     

  1 ٣٩ـ٣٨ حصول األماين ص 
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 ورميتمـــوه بـــدائكم فبجســـمه    مــرض خيالطــه عمــى وزكــام   
ــالم  ــالربيء ي ــادت ف ــإنصاف ح ـ    ـ ــ ــة ال ــن خط ــة ع ــة جدلي  ذي خط

ــائ ــالمرــــها ج ــدى ظ ـ     وذوي اهل ــ ــدل في ــل والع ــا باط ــق فيه  واحل
 قـــائق مســـتجاز قلبـــهافيهـــا احل  فلمثلــــها تــــتحري األوهــــام
ــام  ــام نيـ ــها األنـ ــة عنـ ــها أرباــا      بديانـ ــت مــن قبل ــا أت  أوم
ــالم   ــة وسـ ــه حتيـ ــه عليـ ــا    طـ ــام األنبي ــن إم ــفاها ع ــذت ش  أخ
ــالم  ــحبه األعـ ــا صـ ــرارها    إذ مل تطقهـ ــحابه أس ــن أص ــان ع ــد ص  ق
ــا    آل الفــالل ومــن منــاهم حــام    ــده محاهلـ ــن بعـ ــا مـ  فأطاقهـ
ــي  في  ولـــه بأطبـــاق اجلحـــيم منـــام ــد العل ــب عن ــور حمب ــا الكف  ه
ــه    ممـــا اشـــتهاه وتقطـــع اآلالم   ــردي بفواك ــى ال ــاف عل ــا يط  فيه
ــفاته  في  وتـــزول عنـــه فمـــا هلـــن دوام ــدمي صـ ــدد للقـ ــا جتـ  هـ
ــرام   ــني ي ــق ح ــالم احل ــعفا ك ــره    ض ــرجح أج ــق ي ــالم اخلل ــا ك  فيه
 فيهـــا معيـــة ذي اجلـــالل خللقـــه  بالـــذات جـــل املالـــك العـــالم

 فيهـــا جمالســـة الرســـول مبشـــهد  يـــه رجـــاملنواشـــز النســـوان ف
ــام ــه رضــى ومق ــائر ال تضــري خبــدا الــــ  ــــعايت املصــر ل ــا الكب  فيه
ــرام    ــة وغ ــه حمب ــن برت ــي م ــا   ع ــي مس ــرف العاص ــال املس ــا ين  فيه
ــام   ــه يــ ــة ولقلبــ  فجفــى املضــاجع جنبــه فدموعــه     منهلــ

ــه جبنا  ــزب لـ ــام حـ ــا إملـ  ينفــي احلســاب وتســقط التبعــات عــن  ـ
ــا     عــن املتحــامل األحــالم  جتــدي  ــق فم ــا ح ــو أ ــىن ل ــك امل  تل

 نصـــبت حبائـــل للطغـــام مكيـــدة  كــي مــا ينــال مــن الطغــام حطــام
ــام  ــه خص ــان من ــا ب ــا إذا م ــوا     حكم ــه مل تقنع ــن ب ــة م ــا حكوم  أم
ــام  ــتقني إمـ ــو للمـ ــرا فهـ  فطوائـــف اإلســـالم راضـــية ـــا  طـ
 وأئمـــة اإلســـالم خصـــم كلـــهم  ١لــذوي اهلــوى وهــم هــم احلكــام 

          
" الذي قال فيه صاحب الوسيط       ٢ بن عبد اهللا الكمليلي    امل الكبري واللغوي الشهري إدييج     أما الع  - ٥

قـد  ف ٣"ادييج املشهور هاجى كثريا من فطاحل تلك البالد فظهر عليهم           نابغة قطره وجرير عصره     
لعصماء اليت رد ا عليكم وله أرجوزة ذاع صيتها وشاع ذكرها ملا فيها من الـرد                اشتهر بقصائده ا  

 : املؤصل على أباطيل التجانية وإليك منها مناذج

                                     
  1 ١٩ـ١٨ تقاريظ مشتهى اخلارف اجلاين ص 

٣٦٩ـ٣٦٨ انظر ترمجته يف الوسيط يف تراجم علماء شنقيط ص 2  
  3 ٣١ الوسيط ص 
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ــنيب  ــان للـ ــبة الكتمـ ــدع    ونسـ ــاكر الب ــن من ــد م  يتع
ــ ــحابةف ــن الص ــني ع  فيمــا ادعــى وخــص باألصــابة  ورده ص

ــبالغ   مـا علـى الرسـول     "وذاك ينفي    ــ" إال ال ــلحمك  م الترتي
 ديـن املخــاطبني أو مـن يرســل    واملكمـل " اليوم أكملت لكـم     "و

 :           وقال أيضا
ــن الرســول يقظــة ال جيــدي  وما ادعوا من أخـد هـذا الـورد          ع
ــدعوى  ــاء ال ــق يف اللق  ومل تنـــل كرامـــة بطغـــوى  إذ مل حتق
ــطفى  ــنيب املص ــن ال ــرد ع  لقيــاه يقظــة بنــور مــن طفــى  ومل ي

ــدناين  خياطــب التجــاين   فصــح أن  ــة الع ــن جه ــيطانه م  ش
ــوي  ــا العل ــن عاملن ــالروح م ــفلي    ف ــوي بالس ــرى العل  وال ي
 وذا حمــال كــان يف القيــاس    كيف ترى الـروح بعـني الـراس       
 سوى املنام مـن لقـاء املصـطفى         وهكذا شرح ابـن بـاديس نفـى       
ــوم   بــل عــده فائــدة للنــوم    ــالم الق ــي ك ــل ذا ينف  ومث

ــري ــن أن خ ــبم ــق ال يغي ــه قريــب     اخلل ــهم وأن شخص  عن
ــر  ــة البص ــم رؤي ــا أوه ــر   وكلم ــرية احنص ــؤول إذ يف البص  ١م

 ٢:وقال
ــوهم  ــظ م ــالق لف ــز إط  نقصا علـى الـنيب مثـل األسـقم          ومل جي
ــدريك   ــا ي ــم وم ــذا مطلس ــريك    ك ــن الش ــر ع ــها كف  لعل

  ٣:وقال
ــر ــى اخلض ــيخهم عل ــلوا ش  وكونــه شــيخا ملوســى مل يضــر  وفض

ــيب وا ــل ن ــر ه ــف يف اخلض  أو مرســــل أو صــــاحل ويل  خلل
ــال    وهــو علــى كــل يكــون أفضــال ــوا مفض ــه جعل ــن علي  مم

               
 وممن اشتهر بالرد عليكم وعلى غريكم من الفرق الصوفية الضالة العالمة احملدث باب ولد الشيخ          -٦

 :سيديا من ذلك قوله
 وأنــــكر املـناكـــــرا   كـــن لإللـــــه ناصــــرا
ــذي  ـــق ال ــع احل ـــن م ـــك دائــــرا  وك  يرضـــاه من
 ســـــواءه أو ضـائــــرا  ولــــا تـــعد نـافـــعا  
ـــرا  واســـلك ســـبيل املصـــطفى ـــه سائ ـــت عليـ  وم

                                     
١١٣، ١١٢، ١١٠، ١٠٨، ٧١ مشتهى اخلارف ص  1  
  2   ٣١١ مشتهى اخلارف ص 
  3  ٥٢٧ مشتهى اخلارف ص 
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ــا  ـــى أولنـ ــا كـفــ ــرا   أمـ ـــكفي اآلخ ـــس ي  ألـي
ــاجرا    وكـــــن لقـــوم أحـــدثوا ـــره مه ـــي أمـ  ف
 واعــتـــذروا معـــاذرا   قـــــد مــــوهوا بشـــبه
 وســـــودوا الـــــدفاترا  وزعـمـــــوا مـــــزاعما
 واحـتـــنكوا احلـــواضرا   واحـتـــنكوا أهــل الفــال  
ـــرا  وأورثـــــت أكـابــــر  ـــتها أصـاغـ  بدعــ
ــروا   ــد أظه ــا ق ــم مب ــرائرا  واحك ـــي الس ـــا تلـ  فمـ
ـــا جمـــادل   فـــي أمـــرهم إلـــى مــرا  وإن دعــــ
ــاهرا   فــــــال تــــمار فـــيهم ـــراء ظ ١إال مــــ  

:وقال أيضا  
ــتقم  ـــي واس ــن أخـ ــزم    آم ـــمد الت ـــهج أح  ون
ــم    واجتـنـــب الســبل ال   ــغاث احلل ـــررك أض  تغ
ــدى  ــن ل ـــري يف دي ــدم    ال خ ــرون منع ـــر الق  خـي

ـ  ـــم    م يــرد أحدثـه مـــن لــ ـــأنه عص ـــص ب  ن
ــم  "   مـن بـــعدما قـد أنزلــت   ــت لك ــوم أكمل  "الي
ــدى  ــا صــح ل  جـــمع علــى غــدير خــم   وبعـــد م
ـــبيله   ـــى س ــم  وادع إلـ ــاس وع ـــص يف الن  وخ
ــوا    ــا أعرض ــر إذا م  ٢عليكـــم أنفـسكـــم  واذك

 
                :وقال أيضا
 مزخــرف القــول بــال طائــل  س بالباطـل   ل النـا  آكل مـا  

ــل     مميلهم عـن سـنة املصـطفى       ــة املائ ــق البدع  إىل طري
ــرة  ــال فت ــال ب ــل امل ــل   حمص ــانع للحاص ــه امل  يف مجع
ــل   عجالن يف حظ لـه عاجـل        ــة اآلج ــالن يف منفع  كس
ــل  ــه عاق ــبو إىل زخرف ــل   يص ــيس بالعاق ــن ل ــه م  كأن

ــل    خلـرق علـى راقــع   اتسـع ا  ــل بالناب ــتلط احلاب  واخ
ــل   هــذا وذو التوحيــد عنوانــه  ــل إىل الفاع ــناده الفع  ٣إس

  
 أن العالمة والشاعر ايد حممد حممود بن الشيخ حممد بن أمحذي قد رد عليكم يف         - ٧

                                                         :قصيدته الشهرية وأيد حكم أخيه

                                     
  1 ٣٤٠-٣٣٩شعراء موريتانيا ص  حممد يوسف مقلد يف كتاب  

  2  ٢٩٦وكتاب السلفية وأعالمها يف موريتانيا ص .، خمطوط١٧٢ات ص ذ شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعية ال
  3 ٢٩٧ وكتاب السفية وأعالمها يف موريتانيا ١٨٥ شن الغرات ص 
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ــه ــه وجلنس ــيب لنفس ــم املص  باحلق ال وى املريـب وحدسـه        حك
 سبحانه ممـا نفـى عـن نفسـه          فنفى الـذي نسـب املريـب لربنـا        
ــة   ــافرين ورمح ــه للك ــن حب  تغشاهم يـوم اجلـزا يف حبسـه         م
ــه  ــل فواك ــا وأك ــامهم فيه  مع قطع إحساس العذاب ومسـه       ومن
 عنه تعـاظم يف عـاله وقدسـه         وجتـــدد األوصـــاف مث زواهلـــا
ــري  ذا  ــه وغ ــذات من ــة بال  من ترهات أخي الضالل ورجسـه       ومعي
ــه ــذكر احلكــيم حلكم  عن فهم أسرار الكتـاب ودرسـه        واحــتج بال
 خاض املهالـك مث بـاء بتعسـه         فمــن ادعــى بطــالن ذا أو جــوره
ـ         نن الصحيحة من شـقاه وحنسـه        إذ  كذب القرآن واإلمجـاع والسـ

ليستتب أمـد الـثالث فـإن يتـب        ف  فليأتنف عقـد النكـاح لعرسـه        
ــك مســها  فليــأت باســتربائها مــن مســه  وإذا يكــون خــالل ذل
ــه أ  وبفـوت كنـه كالمــه حيـتج مــن    ــال للبس ــه فم ــه حجت عيت  
ــيجن  ــاظر فل ــام املن ــن رام إفح ــه جــاء بطــرده و  م عكســهبعلي  
 بالشطح غاب بزعمه عـن حسـه      شــتان مــا بــني احتجــاج ملــبس
 خطأ ومـال إىل عمايـة نفسـه         فــرأى صــواب املســلمني مجــيعهم
ــه  ــه وبفرقـ ــالزم يف مجعـ ــاب ب  ومـ ــهأدب اخلط ــه وبأس فرع  
ــه إذا  ــوراء مفزع ــت الع ــن كان  ما ترمجت سنن اهلدى عن رجسـه     م
ــل ذا ــه   معــذور إن يفــزع هلــا يف مث ــرة غرس ــان لثم ــه ج  لكن
ــادعا  ــبيل اهللا أوذي ص ــن يف س لباوي لـه عـن جنسـه      اباحلق ف   م  

ــن نفســه م ــذاك وط ــكاسول تمس مسـه بالصرب للمـوىل لـزورة ر         
ــما  ــتغفرا مستعص ــول ذا مس  باهللا من بلـوى هـوا ي وبأسـه          وأق
١ة على النيب بدر الوجوه ومشسـه        مستدركا محـد اإللـه مـع الصـال          

 
 أن العامل اجلليل واحملدث واللغوي الشهري حممد ولد أيب مدين الدمياين قد ألف كتابه    -٨
فرد عليكم وعلى أمثالكم    " عية الذات   شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل م       " 

                                                                             .يف عدة مسائل

حيث ذكر أن بعض الضالل يقول إن معية اهللا تعاىل تكـون بعلمـه              :  معية الذات  -أ  
موهم على اهللا عـز     سبحان اهللا كيف يسوغ لعاقل إطالق كالم        :" وبذاته أيضا ؛ فقال   

مل ترد يف كتـاب     "بذاته"اع املسلمني من أهل السنة إذ من املعلوم أن          مجوجل خمالف إل  

                                     
٢٢ـ٢١ تقاريظ مشتهى اخلارف  1  
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وال سنة وال إمجاع وال خالف بني املسلمني يف منع إطالق املوهم غري الوارد علـى اهللا       
                       اهـ١... تعاىل وقد حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد من العلماء

  :وقد نظمت أبياتا بينت فيها املذاهب الضالة اليت يرجع إليها القول مبعية الذات فقلت             : الق
                                                                                   

ــا   أمـــا املعيـــة بذاتـــه فمـــا  ــا فم  ــة ــأل ذو ديان  مي
ــذهب ال  ــن م ــا م ــاريأل نج  ومن على مذهب جهم جـار       

 وكل من يرضى بتلك املرتلـة        ومـــذهب الغـــالة واملعتزلـــة
ــن  ــو احلس ــم أب ــزاه هل ــا ع ٢أي يف اإلبانة كتابـه احلسـن        كم  

                                                                       : وحدة الوجود-ب 

كما أن من أهم مقاالم املؤذنة بكفرهم تصرحيهم بأم يرونه تعاىل يف دار الدنيا : " قال
 عني خلقه أو حال فيه كما نص على ذلك ظة وذلك مبين على زعمهم أنه سبحانهيق

وقد أمجع العلماء يف عصره على ) أنا احلق وما يف اجلبة إال اهللا ( شيخهم احلالج بقوله 
ه مبا قال وعلى وجوب قتله فرفعوا أمره إىل اخلليفة العباسي املقتدر باهللا فأمر تكفري

بضرب عنقه وقتل وأحرقت جثته ورمي برمادهايف دجلة وكان على حنو مذهب احلالج 
 ودعوى أصحاب - إىل أن قال -... ٣مجاعة آخرون فصلبهم أهل السنة وقتلوهم
طالن ألن األدلة النقلية والرباهني العقلية وحدة الوجود واحللول واإلحتاد يف غاية الب

 - سبحانه وتعاىل  عما يقول الظاملون علوا كبريا -قاطعة باستحالة ما يقولون على اهللا 
 هو عني خملوقاته أو أنه حل يف شيء منها فهو ضال وكافر عز وجلفمن زعم أن اهللا 

                                                                                ٤"باإلمجاع 
   

                                                                         : م اللدين العل-ج 
:قال رمحه اهللا تعاىل  

 أن لــه مـن ربــه عنايــة       ومن يقــل مــن مـدعي واليـة          
 يف باطن وظاهـر فقـد كفــر         دون اتبــاع املصــطفى خــري البشــر 

ـــم مل        ـــر والكليـ ــة اخلض  يكن هلم فيها احتجـاج قـد أمل         وقص
ــل  ــن مبرس ـــى مل يك  للخضر النـيب يف القـول اجللـي         ألن موسـ

 عــه  لذاك ملـا اخـتلفا قـد ود   فمـا علـى اخلضــر أن يتــبعه         

                                     
  1 ٩٤ شن الغارات ص 
  2 ١٥٣شن الغارات ص 
  3 ١٥٧-١٥٦ املرجع السابق ص
  4 ١٦٧-١٦٥ املرجع السابق ص
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 مل يـك موسى ذو العلوم علمـا        مصرحـا بـأنــه علـــم مـا            
 للمصطفــى نبينا فقـد كفـر        ومن يقـل كمثل مـا قـال اخلضـر         

 وجلميعهم بشــريا أرســـال      فاملصطفـى عـن البــرايا فضـال          
 وخضـرا التبــعوا الكريــما      فلــو أتــى اخلليــل والكليمــا        
 يوافـق الكليـم فـافهم واعتـرب       وما جــرى مـن خضـر إذا سـرب           

ـــا             ــا بـــني األسـباب  وافـقـه وتــرك العتـابــا     لـــذاك مل
ــاين   ـــي والفرق ــانظره يف الزرقان  جتـده يف الفــرقان والزرقـاين        ف
ــاض    ــتح ويف الري ـــره يف الف  شرح الشهـاب لشـفا عيـاض       وانظ
ــلم    ـــى للمس ـــيب املرتض  بيـنه فـي شــرحه ملســلم       والقرط
 ١البـن كثيـر تكمـل الكفايـة      وانظـــر لــه إن شــئت يف النهايــة   

   
               مـان العالمـة الشـيخ أمحـد ولـد حممـد            بالكت � وممن فند أباطيلكم يف ااماتاكم لـه         -٩

                                                                       :حبيب الرمحن فقال
مبـيـنا ما كتـمه قـد حـال         وقول مـن قــال مــن األجـال         
 لتبلـيغ فيما كتمـا   ال يـجب ا    وإن تـمشـينا علـى مـا زعمـا         

 عنـه من األحكام أو ما أنـزال        بل يــجب التبلــيغ فيمـا سـئال         
 لو فرضت صحتـه يف الكتـب      وغيـــر ذا تبليغـــه لـــم جيــب        

 صـالة فاتح ملـا قد رســما      ما سـاغ بالتقيـــيد ذا أن كتمـا          
 من حضرة الغيب ملن له رسـت        أنزلـت    يف منـية احلبـر التجـاين        

 رب الـورى وما بــذا مـالم        ثـم اعتقــاد أنـــها كــالم        
 مبثلـها قـال النـــيب أمحـد     وما علـى النــيب صلــى أحـد       
 رجحانـها بكل ذكر مسـتطر       يعين صــالة الفـاتح الـيت اشـتهر         

 فـي كتبه حزب التجاين   أمحدا        لى الذي عـزي خلـري مـن هـدى         ع
 ومـن كالم اهللا جــل األزل       فهـي ملـا قـال مـن املنـــزل          
 وصحبـه عن الصالة سألــوا      وفضلـها اهلــادي لـذا ال جيهـل         
  البشـر   أن ليـس سائغا ألنصح     بقوهلم كيـف نصلـــي فظهــر      

 بـما من اخلــري الكثري يعلـم       إيـثار غيــر صحـــبه علـيهم        
 نســبته إىل النــيب عجـب     كتم مـا الفـوز بـه يكتســب          و

 عن شـيء األمني منـه منكـتم        إذ ما لنـا بـه انتفـاع مل ينـــم            
ـ  واملوت للوحــــي بـه انقطـاع            ــه انعقد اإلمجـاع    كما علي
 بالصــدق والتبليـغ واألمانـه     صلــى وسلم علـى مـن صـانه          
 ١رب له قـد أكمل الديانــه       وأكمـــل النصـح عـن اخليانـه       

                                     
  1  ٢١١ املرجع السابق 
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 وممن رد على عقائدكم املخالفة للشرع عامل أوانه وفريد زمانه شيخ اإلسالم حممد األمني بـن      -١٠
ما يدعيه كثري و:"يف تفسري سورة الكهف   فمن ذلك قوله     " آب" عروف ب حممد املختار الشنقيطي امل   

من اجلهلة املدعني للتصوف من أن هلم وألشياخهم طريقا باطنة توافق احلق عند اهللا ولو كانت خمالفة      
اخلضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة إىل اإلحنالل من           ما فعله   مخالفة  كلظاهر الشرع   

  اهـ  ٢"بدعوى أن احلق يف أمور باطنة ختالف ظاهره بالكلية م دين اإلسال
مـا   ]٩٩احلجر   [ � واعبد ربك حىت يأتيك اليقني       �: وقال يف تفسري سورة احلجر عند قوله تعاىل       

اعلم أن ما يفسر به هذه اآلية الكرمية بعض الزنادقة الكفرة املدعني للتصوف من : التنبيه الثاين: " نصه
ني املعرفة باهللا جل وعال وأن اآلية تدل على أن العبد إذا وصل من املعرفة باهللا إىل تلـك    أن معىن اليق  

الدرجة املعرب عنها باليقني أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف ألن ذلك اليقني هو غاية األمر بالعبادة،             
 يسـمى يف  مجـاع وهـذا النـوع ال   اإلن ملة اإلسالم بعإن تفسري ألية ذا كفر وزندقة وخروج   

اإلصطالح تأويال بل يسمى لعبا كما قدمنا يف سورة آل عمران، ومعلوم أن األنبيـاء صـلوات اهللا            
وسالمه عليهم، هم وأصحام أعلم الناس باهللا وأعرفهم حبقوقه وصفاته وما يستحق من التعظـيم               

جل وعال  اهللا  و  وأشدهم خوفا منه وطمعا يف رمحته      عبادة هللا جل وعال   الناس  وكانوا مع ذلك أكثر     
  ٣."   والعلم عند اهللا تعاىل� إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء �يقول 
 من الرد البليغ على التجانية ماقاله العامل الدمياين ابن بدح وسلمه مجع من العلماء كباب بـن                  -١١

 :حممود بن حمنض باب
  يف اعتقــاده باجلــاينمل يــك مــن مل يكــن معتقــد التجــاين   

ــرى    ــه ب ــذ طريق ــري آخ  يف الشرع من لوم ومل يكفـر        وغ
ــف    ــان ذا توق ــيما إن ك  وذا احتياط يف الذي مل يعـرف       ال س
ــة  ــرف والوالي ــك الش ــة    ومل ي ــنة أو آي ــه بس  يف حق
  وفـرع   لـه  لما كان من أص     حــىت يكــون ناســخا للشــرع
ــاه واه  ــا بنــ ــن األواه  ألن أس مــ ــري وارد عـ  وغـ
ــت  ــه ثب ــه دس أو عن  عنه نصوص الشرع كلها أبت      ومــا علي
ــب  ــوده جيي ــن منق ــيس ع ــب    ول ــر جمي ــبا منتص  تعص
 وهو من سواه بـاحلري أحـق        فالدين جـوهرأخي فـرد وحـق      
ــه  وال هـــوادة وال مداجنـــه  ــاة وال مداهنـ  وال حمابـ

ــ ــد واهللا ق ــال حت ــه ف  عنه وال تنقص أخي وال تـزد        د أكمل

                                                                                                       
  1 ٣٠ـ ٢٩ التقاريظ ص 
  2 ١٢٤ـ٤/١٢٣ أضواء البيان 
  3 ٣/١٥٧ أضواء البيان 
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ــازع   فـــأمره مفـــوض للشـــارع ــه وال تن ــال تعارض  ف
ــدناين    ــغ الع ــا بل ــيس مم عن العلـي طريقـة التجـاين          ول
ــريفا    ــا أو ش ــن ولي ــاتبع الســنة ال حتيفــا    وإن يك  ف

ــل إ ــه   ب ــة مبتدع ــا طريق   عة خمترعــه وملــة شــني 
 بدوا من الكمال مـا خـتم        ومل تكن شـرط كمـال ينعـدم       
 من ديننا قد  صح عند القـدما         ومل تكن شـرطا مصـححا ملـا       
 ينهدم الدين الذي مـا اـدما        ومل تكن ركنـا إذا مـا انعـدما        
 وغري ذا من القواعـد العظـام         وال تقل فيهـا الصـالة والصـيام       

ــدةإذ  ــع بدعــة لقاع ــا م  ومل تكن للدين معهـا فائـدة        ال بق
 على العلي فهـو ذو إشـراك        ألن ذا البدعـــة ذو اســـتدراك
 له ونـاف مالـه قـد جيـب          وكــاذب علــى الــنيب مكــذب
ــة ــن عصــمة تســتلزم األمان ــة   م ــذب واخليان ــع الك  ومتن
ــول   ــه والرس ــام لإلل عليه فعله ومـا يقـول      فاردد  وذو ا  
 وأعلنن بني الـورى تشـنيعه       واترك لتشـريع العلـي تشـريعه       
ــل  ــرع دون األص ــا للف  يف ديننــا بالعقــل ال والنقــل  وال بق
 مبثبــت األصــول كــالفروع   فلم تكن مبـا سـوى املشـروع        

 بـت نمن الفروع عنهما ما قد        كفر قـد  ثبـت     للشرع اإلميان ك  
ــاب ال   ــنة والكت ــوى الس  تثبت وال تنف عـن اهللا عـال         فبس
ــان  ــم اإلمي ــد يعل ــهما ق  ويعلم اإلسـالم واإلحسـان       إذ من
ــة   ــرف اهلداي ــد تع ــهما ق  ع الواليــةكــذا العدالــة مــ  ومن
ــت  ــدها ال إن مث مثبـ  من عقل أو هوى به قد يثبـت          كضـ
ــن   ــري دي ــت بغ ــل مثب  ألحــد حكمــا قــرين مــني  فك
ــام ــة واملقـ ــت الرتبـ ــالم   فمثبـ ــو م ــريعة أخ  دون الش
 وختمه قل جرى بـه القضـا        هيهات فالتشريع دهـره انقضـى     
 كال وال الكشف وال اإلهلـام       ومل يــك التشــريع باملنــام   
ــنه   ــكنا والس ــاب مس  ١من ههنا إىل دخـول اجلنـة          فبالكت

 
 :وقد قرظ هذه األرجوزة الشيخ بابا ولد حممود ولد حمنض بابا فقال

  مـن موالنـا     ونلت ما ترجوه   جزيت يـا ابـن بـدح إحسـانا         
 نظما حياكي الـدر والعقيانـا       نظمــت نظمــا رائقــا حســانا

                                     
٥١ ـ ٤٩ حصول األماين ص  1  
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ــي واخلســرانا        ــت الغ ــه قمع ــا  ب ــه وبان ــق ب ــح احل  فوض
ــا  ــق القرآن ــا واف ــمنته م  وسنة املختـار مـن عـدنانا         ض

 نااصـبي والقوم والنسـوان وال    به ردعـت البـيض والسـودانا        
ــا    ــدع النريان ــطلوا بالب  مل ختش لوم الئـم مـا كانـا          أن يص
ــا   ومل تــك مـــداهنا إنســـانا    ــالس والليان ــة اإلف  خماف

 ١إىل آخر األبيات 
كان من فسـاد هـذا      :" كذلك من أشهر من رد عليكم اإلمام العالمةحممد رشيد رضا فقال          -١٢

اين وأمثاله يف املسلمني أن وجد يف املغرب األقصى يف القرن الثالث عشـر              التصوف الذي بثه الشعر   
مسه الشيخ أبو العباس أمحد التجاين صار له طريقة من أشهر الطرق امتدت من املغرب               اللهجرة شيخ   

 مائات األلوف من األتباع ملا فيها من   ااألقصى إىل السودان الفرنسي واجلزائر فتونس فمصر وصار هل        
األولياء  الدعاوي واخلرافات واإلبتداع وتفضيل شيخها نفسه على مجيع من سبقه من أقطاب الغلو يف

 له وألصوله وفروعه وأتباعه ولكل من يكرمه وحيسن إليـه         �أمور منها ضمان النيب     وكذا األنبياء ب  
ام وتبع بغري حساب وال عقاب ألن مجيع معاصيهم      �ولو بالطعام أعلى منازل اجلنة مع رسول اهللا         

إخل، كأن الغرض من طريقته أكل أموال الناس وطعامهم واجلاه عنـدهم خالفـا     ... تغفر هلم الجله  
جلميع صوفية العامل وقد ألف أحد أتباعه كتابا كبريا يف مناقبه وكراماته وأوراده تلقاها من لسـانه                 

 اهـ.٢"  �وقلمه هدم ا هدي كتاب اهللا وسنة رسوله مدعيا أنه تلقاها منه رسول اهللا 
 قال العالمة املربز مفيت الديار املصرية سابقا وعضو هيئة كبار علماء األزهر الشيخ حممد خبيت                -١٣

وقد سئلنا مند مخس سنني من أحد العلماء األجالء ممن يغارون على الدين عمـا               :"املطيعي األزهري 
 التيجاينة قال عن صالة وملخص ما جاء يف السؤال هو أن شيخ الطريقة... نسب إىل التجاين وأتباعه   

ثـواب قـارئ   الفاتح إا من كالم اهللا القدمي وأا مبرتلة القرآن وأنه ينبغي لتاليها إعتقاد ذلك لينال         
 وغري ذلك من املفتريات، فأجبت على ذلك مبـا     كالم اهللا وأن من مل يعتقد ذلك ال يصح له الثواب          

نيب بعده وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه وحزبه        احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال         : يأيت
 وما كان لبشر أن يكلمـه  �: قال اهللا تعاىل: ا السؤال ونقولذأما بعد فقد اطلعنا على ما  جاء يف ه  

  إىل   -...�اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم                  
...  على شيء من كالم البشر بعد النبيني أنه من كالم اهللا القدمي فال جيوز وال حيل أن يطلق-أن قال   

 ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه               �: قال اهللا تعاىل   - إىل أن قال     –
 قال أهل العلم وقد دخل يف حكم هذه اآلية كل من افترى على اهللا كذبا يف ذلك الزمـان                    �شيء  

نع خصوص السبب من عموم احلكم إذا علمت ما تقدم فنقول إن صالة الفاتح ملـا                وبعده بأنه ال مي   
                                     

  1 ٥١ املرجع السابق ص 
  2 ١١/٤٢٦ تفسري املنار 
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ـ أغلق ال يصح وال جيوز أن يقال إا من كالم اهللا القدمي وقوله أا كاألحاديث القدسية ؛                   املنقول ف
ديث القدسية من الوحي الذي ليس مبتلو مل يرتل اأن األح(عن علماء األصول كما يف شرح احلسامي 

ـ خرج باملرتل غري املـرتل كاألحاد     ( أي ليس لفظه من اهللا ويف حاشية ابن عابدين          )  معناه   إال ث ي
  ١) " أن احلديث القدسي من النظم غري املرتل (ويف املرآة) اإلهلية 
للدفاع عنهم فرد    ولد أمحد    اعلم أن التجانيني يف هذا البلد قد استأجروا األديب حممد احلافظ           -١٤

 ردا مفحما فلم يستطع بعـد       والقافية يف نفس البحر     لشاعر الشيخ حممد ناصر السنة    عليه العالمة وا  
 :ذلك أن ينبس ببنت شفة

  على مهيع اهلادي وأهـل التـهنف         أال حبذا أهـل التقـى والتحنـف      
  ألهل صفاء خـالص مـن تطـرف        هم املنكـرون احملـدثات وإـم      
  مل يشـب بتفلسـف      ففاضت يقينا   صدور بأنواع املعـارف أفعمـت     
ــهف   أرف فهاف من الشوق حنـوهم      ــم يف تل ــو إىل ألالئه   وأرن
ــين  ــة إن ــار الوالي ــك أقم ــوف  أولئ ــهم ذو تش ــات من   إىل نفح
  بغري حـديث أو يـراع مصـنف         وهيهات لقياهم فلسـت أراهـم      
ـ      على رمسهم أبقى أرقرق أسـجما       مقتـف عف   لعل رسيم احلب مس

 طوي مسـافات بسـري مؤنـف      أ و  ال علـى درب سـنة     فأجين به وص  
  لليــل بتشــريع اخلرافــة مشــدف  أال سدف من ذلك اهلدي مسدف     

  يعمق يف قلـيب صـريف التعـرف         ال عبق من ذلـك النشـر فـائح        أ
  أهــازيج توحيــد نــدي مشــنف  أعايش إشـراق العقيـدة منشـدا       
ــت ب  رزينا إذ ما ِمست من وقـع آيـة          ــف  ولس ــان وال ذي تكل  فن

ــة ال أُ  ــان احملج ــأت أفن  لشـرائع جفجـف   ل بأحضان هوف     رى تفي
 وتلــك خطابــات لغــري املكلــف  ودين السكارى عفت إين مكلـف     
ــرف   نبــذت وليــا ال يــوايل موحــدا  ــرار أح ــدجيل وأس   ويل بت
 ! وإن هد ركن الـدين مل يتزنـف         طروب إذا ما الغانيات تكشـفت     

  عن الشرعة الغراء يف كـل متلـف          ء يف اهلــوى وفنــاؤهدعــي فنــا
ــف  وأو  سليل حلـي رام مسـخ عقيـديت        ــل تعس ــريعي بك  ل تش

  ورتلت فرقـاين فألّـت مبصـحف         بطـل سـحره   تشبثت باإلسـناد أ   
  ومسترق من باطن اللفظ مسـرف       ظواهر آيـات رجومـا لكـاهن      
 ح أســحار وعلــم مزيــفبــه رو  أيا واهفا ميـت الطريقـة نافخـا        
  بقفر كئيب أغطف الليـل مسـنف        أتبــدل فيحــاء الريــاض مــنرية 

                                     
  1 بتصرف١١-٩ تقاريظ املشتهى  



56 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

أسـقف  وأخفيت يف الوجدان صلبان      للجهال يف ثـوب عابـد      تنكرت  
  يف أســرار ســرك ختتفــيجــراثيم  فبح باسم من وى وجاهر ببدعـة      
 ل مزخــرفعليـك بتزويـق وقـو     أقول ملن حيمي سـخافات بدعـة      

 ودع ذكر إسناد احلـديث املشـرف        بأضغاث املنامات واهلـوى   وأصل  
 حبدثين قلـيب عـن الـرب مكتـف          سناد يف عرض منـهج    فمالك واإل 

عمائي عن ضاللة حمـدث     جعلت   أي قول يف اخلطيئـة موكـف       عمى  
 حلـال جمنـف   سقم ا أجحيم صراط      قاصدا عن الذكر يعشو من يوزف    

 قول نعـم تقليـد كـل خمـرف        ي  عن الذكر يعشو من تبلـد عقلـه       
  أســري حلــول للنصــوص جمئِّــف  ال دهرا ولـو يف تشـهد       وما قال 

 حـرف أبال خجل من ربـه بعـض          ومن شدة التوحيد أصـبح سـارقا     
 لنا يف الكون كل التصـرف     :  وقال  ومن شدة التوحيـد قـدس ذاتـه       

  وليس لـه يف العلـم أي توظـف          ة النقصان أضـحى موظفـا     جبوهر
ــف  أيا رب زلفى يف اجلنـان عظيمـة           لعبــد ضــعيف مشــفق متزل
ــف    وكأس اهتداء باقتـداء مشعشـع      ــذة وترش ــوه يف ل   ألحس
ــرتف   وفتحا نظيفـا لـيس فيـه ختلـع         ــف م ــار وقرق ــة مزم  ورن

ـ ووصال بال رقص وزحف إىل      زة رعبـوب لكشـح مهفهـف        وه  ااخلن
  ببحر من اإلحسان والصفح زعـرف      وطهرا من األخطا وإن هي أسرفت 
  بفجر مجيل صادق املـد مسـدف        صالة على ماحي الضاللة سـاطعا     

 
من أشهر من رد عليكم وعلى أمثالكم من الطرق الصوفية املبتدعة العالمة اجلليل والشـاعر                و -١٥

 : فقال–رمحه اهللا – أمحد فال املباركيايد حممد مولود ولد 
 دوليس له من مصدر بعد مور  هوى ما هوى ما ازداد يف العمر يزدد
 ي وذكر اهلوى هل ذو هوى منه مفتد       هوى خللوب اللحظ ما أنا قبلها    
ليلى ومهد          سأعرب عنها بامسها اللذ إا         د زبيد فما أكين ب
    يف كفة املتصيد   وقوع الشوى    تصيدين منها وما كنت قبلها        

ف     ري طرر الورىمصائد غر تد ساحل جن  مر  وب مت ا  ه  د ق
ة ل ا حب ري  خلب ا و  ه و ا    مىت ما يضعها ال حمالة يصطد   ختريه
 د يديك على أمثاهلا ويك فاشد           كأمنية املشتاق أنسا وجة
ملتأو         تنوء فتأيت بالتكاليف جرية ا انة  لب ا  د هلا ميس غصن 

د    ينة   كما الصنج أو نأي بكف كر                    ب ع م د  ي ه  ل ا غت ت ربط  ب   وال 
  د يف قىن مل خيدوسواس حليو    بأشهى إىل اآلذان من وقع نعلها    

 منا    فعد إ ف ا  ه عن هلم  ا    محى السنة الغراء مهي ومقصدي       وسل 
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د   تفسخ منها أهلها وتواكلوا غتاهلا كل معت فا ها  يت   رعا
  إن تتفقد وصفه فيه تفقدو   تسمى لنا باسم الويل جهالة 

هل    على هدىغوي مبني يأتلي لَ وا ا  م اأ ي ا دد هت ه غري م ن إ    
  رشى نزوات بني آم وأعبد   وأي ويل كان أطيب كسبه

   يف الغواية مسئددؤوب مغي   ح ويغدو يف احملارم دائباوير
  ميامس وقح بني عون ود    يدور به ما يشتهي من نواعم    

ال  لي ق ع  إنك جمرم متت    لدى املضجع الردي         ذوى   ا ما لك من الَ     ف     ويك 
 ) ألست تر ى أن قد أتيت مبؤيد؟                  (  ؟ بواحا وادعاء واليةفسقاأ

د   أمل يعلموا أن الويل هو الذي ي ؤ م صر  ن ب ه  وال م ه  ال و   ت
   ويهدي إىل قصد السبيل ويهتدي                 فقام بأمر اهللا حيمي وحيتمي
 دوال لعبا ما العارف احلق من د    ومل يتخذ هلوا مدى الدهر دينه   
د     فباطنه سر مصون عن الورى          ت ق مل ني  ب م ر  و ن ه  ر ه ا ظ    و
   عن اللفظ فانظر واصدق القصد تسعد          أوالك األىل إن جئت يغنيك حلظهم                
   وهم جلساء اهللا يف كل مقعد         وهم أصفياء اهللا من أصفيائه
ة       ني ألم من ؤ مل ا مري  أ ا  و ال    على أمة ليست بأمة أمحد    أ
   عن الرسل إال عن سجاح وأسود                     هم وضعوا فيها أحاديث مل ترد        

   عليها وال سهل بن سعد مبسعد             ساعدفليس ابن مسعود هلم مب 
 ي فأية دعوى يدعي اجلاهل الرد      وقد فرق الفاروق يف الدين فرقه                  
   من الرشد ما إن تعرف األمس من غد                فأغووا ا غوغاء حتسب غيهم
  من طريف ومتلدا ما لديهم    خداعا هلم عن ماهلم فتفوقوا
د    وأيدهم من ليس خيشى من الذي           ي أ ه بطش  وق ف د  أي ب ها  ا ن   ب

ر  ىن ي أ و د  ه  ي م ا ر م ين  د ل ل    ليغلب دين الالت دين حممد          
   ردي شيعة الغي وابعد         ا ىل احلتف ف    إ   أماين عند الزاهرات تسوقهم
ة فرق املودة  هم ب لي إ ؤيد   ودى  هم مل ي ء لنصر من   رجا

  هم يف حرية وترددفهداهم     اب عنهم أهل الرشد أو غ   أدهنو
   مي أو مستيقظ بني هجد         مع الع      فذو الرشد يهديهم إليه كمبصر       
   وال مكفهر الوجه يف وجه ملحد                        فلم تر منهم زاجرا عن غواية   
  دعوت مسيعا أو مصيخا ملرشد   دعوت وغربت الدعاء لو أنين

    كأن قد حتل قريبا منكم أو     مل تصبكم  ن وأنذرتكم صماء إ  
  فقدين من اإلدهان يف غيهم قد    مدهنا –واملستغفر اهللا       –وقد كنت     

   فصوب ا ما شئت عين وصعد                 هم الرجس فاحذرهم مقالة معرب       
   عزيز جاركم مل يصرد،عزيز   وهبكم جمرييهم وذو العز جاره
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   لديكم بأعطان اخلىن مل يقرد    أترضون أن يلفى أخو الغي ضاربا                 
  عن احلق من أوزاغكم مل يفند   إال نكاال ومن يزغوما حقه 

   ويطرد من ساحاتكم أي مطرد           وأن تزجروا املفتون عن هفواته
   بضرب طلفح أو بطعن مشرد            فلو أدركوا خري الورى ألبادهم          
   سناسن حدبار من الشر أنكد             ولو أدركوا أصحابه لتجللوا
هلم         ا ن ت و  ل ا  مين أ ا  ر ب قسم     عني أعدائهم يدي  يدي ألقرت     وأ
  يهواين وعند اهللا غييب ومشهد    فمعذرة مين إىل اهللا إذ يرى

   على كل من يبغي علي ويعتد       ين وريب ناصري إن نصرتهإو
   فال حتسنب اهللا خملف موعدي      إىل ركن شديد وعترةآلوي

 
 

 :ا��ج� ا�/��*
 مل يرد عليك وهذا كذب -ظه اهللا  حف-يدل كالمك على أن العالمة الشيخ حممد احلسن بن الددو           
  يف حالة الصحو أم �هل تتوسل به : " ألنه عندما التقى بك رد عليك ردا مسكتا مفحما فقال لك   

يف حالة احملو فقلت له أنك تتوسل به يف حالة الصحو ألن حالة احملو أشرف من ذلك وأفضل، فقال                   
"  واملرسلني إال أرذل أحوالك األنبياءألفضل فأنت ال تتوسل به إال يف أسوأ حالتيك وال تعطي     :" لك

 . الظاملنييهدي القومفبهت الذي كفر واهللا ال 
 

 :�ا�(وا��ج� ا�
يفيد أنك ألفته ذه املناسبة وهو باطل ألنك قرأتـه          " فأفردت حبثا بينت فيه صحة احلديث     " قولك  

ه أو نقصت كما هو موجـود  علي يف املناظرة قبل سنوات وهو هو يف اجلوهر واملعىن إال ما زدت في      
 .يف األشرطة

 
 :-��,ا��ج� ا�
فباطل أيضا ألنين عندما مجعت ذلك الرد وأعطيته ألحد الثقات من " وقفت على منشور " أما قولك   

اإلخوة ليطبعه ويعطيك نسخة منه ويرد إيل نسخة فقط، ليس إال فأين النشر ؟ فما نشرته يف وسائل                  
 الدولية وال أرسلت منه نسخة ألحد ألن قصدي هو النصح فيما بيين  اإلعالم وال يف شبكة املعلومات    

 !.وبينك واإلصالح ما استطعت مث لو نشرته فال ضري 
 

 :ا��ج� ا�'�دس
 : كالم ممنوع ألنين" غري موقع بسم أحد :"  قولك
 . أرسلته لك مع أحد الثقات-أوال 
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 . قد شافهتك يف املناظرة مبعناه-ثانيا 
 يكون املهم عندك هو احلق بغض النظر عن معرفة القائل فاملؤمن يتعامل مع األدلـة                 ينبغي أن  -ثالثا  

 .والقول ال مع املستدل والقائل
 . أنين لو صرحت لك بامسي خلفت ومل تقم ذا الرد بدليل أنك هربت من املناظرة-رابعا 

 
 :ا��ج� ا�'��(

 قل هاتوا   �ذب مل تأت عليه مبثال واحد       أما قولك بأنين حرفت األنقال أو لفقتها أو دلستها فهذا ك          
باجلزء أحد تكتبكم املعتمدة      بل كنت أنقل الكالم حبروفه وأعزوه إىل          �برهانكم إن كنتم صادقني     

فأنت الذي دلست ولفقت وحذفت مـا       " رمتين بدائها وانسلت    :" والصفحة والواقع هو كما يقال    
 : منهاوإليك عشرة أمثلةفيه احلجة عليك يف مواضيع كثرية 

ما ال  ) ١٣/٨٨(من سري أعالم النبالء      حذفت من كالم الذهيب يف ترمجة البسطامي         ١٩ يف ص    -١
وجاء عنه أشياء مشكلة ال مساغ هلا الشأن يف ثبوا أو أنه قاهلا يف حال الدهشة  :" يوافقك وهو قوله  

)  ...ما يف اجلبة إال اهللا    سبحاين،  : (والسكر والغيبة واحملو فيطوى وال حيتج ا إذ ظاهرها إحلاد مثل          
 مث قلت هذه عبارة الذهيب لتوهم أنك نقلت كالمه كامال  اهـ" إخل 
:" ما هو حجة عليك وهو قوله) ١/١٨٨( حذفت من كالم التجاين يف جواهر املعاين ٢٤ يف ص -٢

رة إن الكفار والفجرة وارمني والظلمة فهم يف ذلك التخليط الذي خالفوا فيه نصوص الشرع وصو              
 اهـ" …األمر اإلهلي فإم يف ذلك ممتثلون ألمر اهللا تعاىل ليسوا خبارجني عن أمره ومراده 

ما سوى فيه بـني     ) ٢/٢٣٩( أيضا حذفت من أول كالم التجاين يف جواهر املعاين           ٢٤ يف ص    -٣
كلها على  إن اخللق كله بالنسبة إىل اهللا يف قربه منها          :" الكافر والرسول يف القرب من اهللا وهو قوله       

حد سواء فالكافر والرسول على نسبة واحدة يف ذلك كله واحلق يف ذلك كله ال متصل وال منفصل                 
 اهـ" فهو قريب يف غاية القرب وأبعد من كل بعيد 

على ذلك :" ألنه نص ال يقبل التأويل يف وحدة الوجود وهو قوله بترت كالم التجاين ٢٨ يف ص -٤
صفاء ال تقبل الغري والغريية ألن اهللا تعاىل إذا جتلى بكمال جالله للعبد             وقد قلنا إن احلضرة يف غاية ال      

 اهـ" أماته عن مجيع األلوان فلم يعقل ال غريا وال غريية فهذا غاية الصفاء 
 " …على ذلك " وبترها عنما هو متعلق ا " ومل يقدر " فانظر كيف كتب 

نسب تظهر فيـه  : كيف األمر ؟ قال: هفإن قيل ل :"  بترت كالم ابن عريب وهو     ٣٢-٣١ يف ص    -٥
 اهـ" منه له فما مث يف مث إال هو وهو عني مث وهذا مذهب أيب يزيد البسطامي باحلال 

: ستغاثة ودعاء غري اهللا وهي قوله تعاىل      ل اآلية لصراحتها يف النهي عن اإل       حذفت أو  ٣٥ يف ص    -٦
  .�وجهه له احلكم وإليه ترجعون  وال تدع مع اهللا إله آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال �
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 بترت آخر حديث من عادى يل وليا ألنه صريح يف الرد على أهل وحدة الوجـود                 ٣٥ يف ص    -٧
 ) .٣/٢٨٥٨(كما قال احلافظ يف فتح الباري 

كان اهللا ومل يكن شيء ((ويف رواية )) كان اهللا ومل يكن شيء قبله (( حرفت حديث ٣٥ يف ص -٨
 .لفظ ال أصل لهوهذا اهللا ال)) كان اهللا وال شيء معه ((فرويته بلفظ )) غريه 

وهو آمن من كل ضرر     ): " ٩٢-١/٩١( جذفت من وسط كالم التجاين يف اجلواهر         ٣٦ يف ص  -٩
 .لصراحتها فيما أنكرت من دعوتكم إىل األمن من مكر اهللا" يلحقه يف الدنيا واآلخرة 

-١/١٤(جـواهر املعـاين     صاحب   حذفت من وسط كالم ابن عريب الذي نقله          ٤٨ يف ص    -١٠
ومن قطع عمره يف معرفة احملدثات وتفصيلها فإنه حظه         وذلك معلوم عند أهل اهللا عز وجل        ):" ١٥

 ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من أهل اهللا عزل وجـل               -إىل قوله -…من ربه عزل وجل     
 الصحيح من غري تعب     ألوصلك حضرة شهود احلق تعاىل فتأخذ منه العلم باألمور عن طريق اإلهلام           

وال نصب وال سهر كما أخذه اخلضر عليه السالم فال علم إال ما كان عن كشف وشهود ال عـن                    
 اهـ" وفكر وظن وختمني نظر 
يف حمبة اهللا للكفار وتنعمهم     ) ١/٦٤(ت من أو ل كالم التجاين يف اجلواهر         ف حذ ١١٤ يف ص    -١١

 .يف النار ما فيه حجة عليك
 ما فيه حجـة  )٤/٢٣٧٠(ت من أول كالم احلافظ ابن كثري يف تفسريه   حذف ١١٥ يف صفحة    -١٢

 . مما أخل مبعىن كالم احلافظ رمحه اهللاعليك
 

 :ا��ج� ا�/��% 
فهذا دليل على أنك متبـع هلـواك        " فاقتضى النظر عندي أنه من الواجب علي أن أرد عليه           "قولك  

 ومن أنت حىت يكون لك نظرونظرك ال متبعا للكتاب والسنة 
 ؟يقولون هذا عندنا غري جائز            ومن أنتم حىت يكون لكم عند 
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�ا7* ا�>
��ح  N67 ا��د 

 
�ل �
��ح ا������ : 

 "      �Kا� SH ��ا���%� ��	* �=ل ا����b ا � �9 ا��9 �� ج���'  �أ�� ا���=ر ا�ول ا���K�M��  L=ا�

� ه��iا ا����9ب أن ���� "�� ) (١/١٦٠( ����ن ا�����; و�#���* ��� j����a; وا����ا�� ���� ���K9وث *��Kا�� ��
� ج���K*  �9	�1 ��د��1             �	�ی�K* أ���K* و ��� ثKM* و  �� �  �����; ��; ی����K ���* إ��� ��=ل أ�� إ^ أن ی�(�

      *��=� Sی=ج� ���  -�i�� 1	ة وا����ی�ja  %� ج��� *K�� �NیL ا�?%�دات وا���6 ��%� �� ا��?�ه
 �Z	وا� *Mم ) �� ج%1 ا����I* �=ل ا	ا � و���� �� �`9Eرخ�� ص ا�lا�� �� *�٧٩ )  �W9	ی D�

ة ��� اDNIق إ^ أن ی`=ن ث1�M و�� روى ش���N=9�#� �o ��ی	�* أو       �Mا�� �أن ی69M �=ل �@��& �
       �	� ��%��� S���Kی ^ ��Kه�ت ا��Kا� �� r9#	روای1 �� ^ ی �� *  ��� ،*MM��=M	� ��N=9# ا��Kز

D أو رخ��s ��وی���H  <������ ��وی��* ا�K(���6 وا�L��M�K ش���ء و�=�	��� ��ی	��* أو ���MM*، ��@���ج ���� ی     
  *��M�� (       ی6 ص�Kح وا��Hا� �� *���� �     (٥٥-٤٥و�	* �=�* أی#� ��	� �M�Kأن ی ��W9	و��� ی

          ��%�%��� 1�Z�� '��E`���0ا ��� رأی�� ��� ی�ت ا����ظ، ^=�ا��Hح أی#� ��ل ا��Hرح �� ا�@�9ة  �
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 ;����  : ث; ��ل) ا�	�س و�`=ن ��  �x ا�ز�	1 ��� و��  �#%� ذ�� أ�� شی ^ یرآ* إ^ ���
 ج�� ا���Dم    ذه�ن �K�Z* و�	���� ا���واة ���د��  ^ ش- أن �� �`�; �� إ��م ا>�MKت �� ا�      ( �M� *

 *E�� .٣اهـ ص " )إ�� 
 :ا��ج2 ا8ول

مباحث علم مصطلح احلديث ولكن جلهل هذا املفتاح باحلديث وعلومه مل يـأت             اعلم أن هذا من     
البيوت من أبواا فلم حيرر هذه املسائل من علم مصطلح احلديث وملا كان ذه الدرجة من اجلهـل          
 : فهأنذا أتربع له بذكر نبدة صاحلة من مؤلفات هذا الفن الذي جيهله جهال مركبا فأقول مستعينا باهللا

واسـم  ) هــ  ٣٦٠ت( من ألف فيه أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي       أول -
 .لكنه مل يستوعب ألنه هو أول من مجع هذا العلم) احملدث الفاصل بني الراوي والواعي( كتابه 

واسـم كتابـه    )  هـ   ٤٠٥ت  (  مث جاء بعده احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري حممد بن عبد اهللا              -
 نوعا ؛ وقد خلصه طاهر بـن  ٥٢وهو أول من هذب هذا العلم حيث ذكر ) علوم احلديث معرفة  ( 

 .يف كتابه توجيه النظر) هـ ١٣٣٨ت (عاشور اجلزائري 
فعمل على احلاكم مستخرجا وبقيت     ) هـ  ٤٣٠ت  ( مث جاء أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين         -

 .عليه أشياء مل يذكرها
فصنف يف قـوانني الروايـة   )  هـ   ٤٦٣ت  (ي أبو بكر أمحد بن علي        مث احلافظ اخلطيب البغداد    -

، وله كتـب    )اجلامع آلداب الشيخ والسامع     ( ويف آداا كتابه    ) الكفاية يف قوانني الرواية     ( كتابه  
 .مفردة يف أكثر فنون هذا العلم

وايـة  اإلملاع يف ضبط الر   ( فجمع كتابه   )  هـ   ٥٤٤ت  ( مث القاضي عياض بن موسى اليحصيب        -
 .وهو جزء لطيف) وتقييد األمساع 
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ـ ٥٨٠ت  ( مث أبو حفص عمر بن عبد ايد املياجني          - ما ال يسـع احملـدث      ( مجع جزءا مساه    )  ه
 ).جهله 

 ٦٤٣ت  ( وبعد كل هؤالء وغريهم جاء احلافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الـرمحن الشـهرزوري                
ملا تـوىل تـدريس احلـديث    ) الصالح مقدمة ابن (فصنف كتابه علوم احلديث املعروف بـ) هـ  

نوعا وقد  ٦٥باملدرسة األشرفية ومجع فيه ما تفرق يف غريه من كتب اخلطيب وغريه حيث ذكر فيه                
 . اعتىن به أهل العلم تدريسا واختصارا وشرحا ونظما ومعارضة وانتصارا

حجـر  واحلافظ ابن   ) هـ  ٧٩٤ت  (والبدر الزركشي   ) هـ  ٨٠٦ت  ( فلكل من الزين العراقي      -
 . نكت عليه) هـ ٨٥٢( 

وتسمى نكت ابن   ) التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح          (تسمى نكت العراقي    
 ).اإلفصاح عن نكت ابن الصالح( حجر 

التقريب والتيسري ملعرفة   (يف كتابه اإلرشاد مث اختصره يف       ) هـ  ٦٧٦ت  ( واختصره اإلمام النووي   -
كمـا  ) تدريب الـراوي  (بكتاب  ) هـ  ٩١١ت  ( الذي شرحه السيوطي     وهو) سنن البشري النذير    

)  هــ    ٨٥١ت  (شرحه زين الدين العراقي والسخاوي وبرهان الدين القباقيب احلليب مث املقدسـي             
 ).التذنيب يف الزائد على التقريب( وللسيوطي أيضا كتاب 

الـذي  )  علوم احلديث  اختصار(يف كتابه   ) هـ  ٤٧٤ت  (واختصره أبو الفداء امساعيل بن كثري        -
  .)الباحث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث (شرحه أمحد حممد شاكر ومساه 

حماسـن اإلصـطالح    (ومسـاه   )هـ  ٨٠٥ت  (واختصره مع التهذيب والزيادات احلافظ البلقيين        -
، واختصره عالء الدين املارديين واء الدين األندلسي وكـثري مـن            )وتضمني كتاب ابن الصالح     

 .اءالعلم
املنهل الروي يف احلديث ( بكتابه )  هـ ٧٣٣ت (واختصره بدر الدين حممد بن ابراهيم بن مجاعة  -

املنهج السـوي  (ومساه ) هـ٨١٩ت ( وشرحه سبطه عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة   )النبوي  
 ).يف شرح املنهل الروي 

نظم الـدرر يف علـم      :(عليه يف ألفيته  وقد نظمه زين الدين العراقي عبد الرحيم ابن احلسني وزاد            -
وعلى شرحه  ) فتح املغيث يف شرح ألفية احلديث       (وشرحها شرحا مطوال وخمتصرا طبع بسم       ) األثر  

النكـت  ( وبلغ ا النصف وتسـمى      ) هـ٨٨٥ت  (حاشية لربهان الدين عمر بن ابراهيم البقاعي        
 ).هـ ٨٧٩ت (وحاشية لقاسم بن قطلوبغا ) الوفية مبا يف شرح األلفية

وهو أوىف شـروحها    ) فتح املغيث يف شرح ألفية احلديث       (يف  ) هـ  ٩٠٢ت  (وشرحها السخاوي   
 .وأفضلها
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وعلـى شـرحه    ) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي      (وامسه  ) هـ٩٢٨(وشرحها زكريا األنصاري     -
 .يف جملد)هـ١١٨٩ت (حاشية لعلي بن أمحد العدوي 

ـ ٨٩٤ت (وشرحها قطب الدين اخلضريي )  الدررقطر(وشرحها جالل الدين السيوطي يف      - )  هـ
ت (وشرحها زين الدين عبد الـرمحن بـن أيب بكـر العـيين         ) صعود املراقي شرح ألفية العراقي      (

ت (وأبو الفداء إمساعيل بـن مجاعـة        )هـ٩٥٥ت  (وشرحها ابراهيم بن حممد احلليب      ) هـ  ٩٨٣
 ).هـ٨٦١

البحر الـذي   (ع ا زيادات كثرية وشرحها يف كتابه        وللسيوطي ألفية عارض ا ألفية العراقي مج       -
منهج ذوي النظر بشـرح  (ومل يتم، وشرحها حممد حمفوظ التمرسي وامسه )  يف شرح ألفية األثر   رزخ

وفيه أوهام وأغالط وللشيخ أمحد حممد شاكر حاشية على هذه األلفية وأجـود             ) منظومة علم األثر    
حملمد بن علي بن آدم األثيويب املولوي       ) رر يف علم األثر     إسعاف الوطر بشرح نظم الد    (شرح هلا هو    

 .يف جملدين وله شرح أكرب من ذلك
ـ ٧٠٢ت(ومن الكتب يف هذا الفن خمتصر لتقي الدين حممد بن علي بن دقيق العيـد               يسـمي  )هـ

مقدمة يف علوم احلديث وله أيضـا       )هـ٨٣٣(؛ وأليب اخلري حممد بن حممد اجلزري ت         ) اإلقتراح(
لشرف الدين حسني بن حممـد  ) واخلالصة يف أصول احلديث  (،) علماء يف أصول احلديث     تذكرة ال (

وعليه شرح جيـد    ) هـ٨١٦ت(املنسوب إىلالشريف اجلرجاين   ) رواملختص(؛)هـ٧٤٣ت(الطييب  
وليوسف بـن   )  ظفر األماين شرح خالصة اجلرجاين    (مسي  )هـ١٣٠٤ت(حملمد عبد احلي اللكنوي     

؛ وكتـاب   )بلغة احلثيث يف علـوم االحـديث      (خمتصرا مساه   ) هـ٩٠٩ت  (عبد اهلادي الدمشقي    
كالمها لعبد اهللا   )خالصة الفكر يف شرح املختصر    (وشرحه املسمى   ) املختصر يف مصطلح أهل األثر    (

 ).هـ٩٩٩ت(بن حممد الشنشوري الفرضي 
ين وقد للحافظ ابن حجر العسقال))  يف مصطلح علم األثررخنبة الفك(( ومن أنفع الكتب املختصرة      -

قضاء الوطر من نزهـة  (تسمى  ) هـ١٠٤١ت(وعلى شرحه حاشية للقاين     ) نزهة النظر (شرحها يف   
 .، وحاشية البن قطلوبغا)النظر

نتيجة النظر يف شـرح  (وشرح لولداملصنف كمال الدين حممد بن أمحد بن حجر العسقالين وامسه      -
وشرح على شرح   ) هـ٨٢١ت(ي  ، وشرح لكمال الدين الشمين حممد بن حسن املالك        )خنبة الفكر 

مصطلحات أهل األثر علـى شـرح خنبـة         (مساه  )هـ١٠١٤ت(املصنف لعلي بن سلطان القاري      
 ).الفكر 

إمعان (وشرح حملمد بن أكرم بن عبد الرمحن املكي مساه     ) هـ١٠٦٦ت(وحاشية للعالمة ابن الصائر     
ـ ١٠٣١ت (وشرح شرح املصنف لعبد الرؤوف املناوي     ) النظر يف توضيح خنبة الفكر     إمسـه  )  هـ

ت (وشرح حملمد صـادق بـن عبـد اهلـادي السـندي             )اليواقيت والدرر يف شرح خنبة الفكر       (
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وعلى شرح املصنف حاشية عبد اهللا بن احلسني        ) جة النظر بشرح خنبة الفكر      (يسمى  )هـ١١٣٨
ة ولكمال الدين حممد بن حممد بن أيب شرف املقدسي حاشـي          ) لقط الدرر (السمني العدوي تسمى    
 على النخبة وشرحها 

وكذلك نظم النخبة كمال الدين الشمين وشرح ولده هذا النظم وهو أمحد بن حممـد الشـمين                  -
ونظمها شيخ اإلسالم حممد رضي الدين أبو       ) عايل الرتبة يف شرح نظم النخبة     (ومساه  ) هـ٨٧٢ت(

البـن  ) فكـر   سلك الدرر يف مصطلح أهل األثر ونظم خنبة ال        (ومساه  ) هـ٩٣٥ت(الفضل الغزي   
 .حجر

عقد الدرر يف نظم    (ومساه  ) هـ١٠٥٢(ونظمها أبو حامد سيدي العريب ابن أيب احملاسن الفاسي           -
ـ ٨٩٣ت(ونظمها شهاب الدين أمحد بن حممـد الطـويف     ) خنبة الفكر  ونظمهـا الصـنعاين   ) هـ

وهو مطبوع مع ) قصب السكر( بيت نظما يسمى ٢٠٠يف يوم واحد وهو أكثر من ) هـ١١٨٢ت(
مني وعـدد   ونظمها الشيخ حممد بن أمحد بن سيد أمحد بن زاروق الكنيت يف يـو             ) ثج املطر (حه  شر

 ).عقد الدرر يف نظم خنبة الفكر ( بيتا وامسه ١٥٠أبياا حوايل 
لسيد عبد اهللا ولد احلاج ابراهيم وشرحها للمشاط        ) طلعة األنوار (ومن هذه املصنفات أيضا نظم       -

وشرحها لقطلوبغا ) هـ٦٩٩ت(لعباس شهاب الدين أمحد بن فرح اإلشبيلي والقصيدة الغرامية أليب ا 
ولكل من أيب العباس أمحـد بـن   ) زوال الترح بشرح منظومة بن فرح (احلنفي والبدر بن مجاعة يف   

 . شرحا عليها) هـ٩٣٧ت(وحممد بن ابراهيم التتائي املالكي) هـ٨١٠(احلسني 
فتوح البيقوين الدمشقي وشرحها حممـد حممـود نشـابة          واملنظومة البيقونية لعمر بن حممد بن        -

ـ ١٢٢٩ت(وشرحها حممد بن صعدان احلـاجري       ) البهجة الوضية شرح منت البيقونية    (وامسه ) هـ
وشرحها احلموي وابن امليت الدمياطي ومجع بينهما وزاد عليهما حممد بن عبـد البـاقي الزرقـاين          

وشرحها حممد صديق حسن    ) هـ١١٩٠ت(وعلى شرحه حاشية لعطية األجهوري      )هـ١١٢٢ت(
وجلمال الدين القامسي   ) العرجون يف شرح البيقون     (يسمى  ) هـ١٣٠٧ت(خان البخاري القنوجي    

 .مجع فيه فوائد مهمة) قواعد التحديث(كتاب ) هـ١٣٣٢ت(
 ).هـ٨٩٣ت(لسراج الدين بن امللقن ) التذكرة( و-
 .للسيوطي) والروض املكلل والورد املعلل (-

حملمد بـن إبـراهيم املعـروف بـابن الـوزير      ) كتاب تنقيح األنظار: (امعة احملررةومن الكتب اجل  
وذكر فيه مسـائل    ) توضيح األفكار (ويسمى  )هـ١١٨٢ت(وشرحه لألمري الصنعاين    )هـ٨٤٠ت(

 .أصولية واستطرادات ومذاهب علماء الزيدية
عالمـة الشـيخ    وقد نظمها ال  ) املوقظة(كتاب  )هـ٨٤٨ت(ولشمس الدين الذهيب حممد بن أمحد       

 .إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا أطال اهللا بقاءه
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 :ا��ج� ا�/���
 عن بعض مشاييخ التيجانية أم أم جاهلون ذا الفن فاحتاج هـو إىل أن               هذه القواعد ملاذا ال ينقل    

نعم، ألم ينقلـون عـن اهللا    : يبحث يف املزاد العلين عمن ينقل عنه هذه األمور ال شك أن اجلواب            
 !. بال واسطة يف زعمهم فما فائدة علم مصطلح احلديث عندهم ؟�باشرة وعن رسوله م
 ودع ذكر إسناد احلـديث املشـرف        أصل بأضغاث املنامـات واهلـوى      ف

 حبدثين قلـيب عـن الـرب مكتـف         فمالك واإلسناد يف عـرض منـهج      
 :ا��ج� ا�/��*

 وال سقيمة وال إمجاع والقيـاس وال قـول صـاحب وال          مل تورد دليال من كتاب أوسنة صحيحة      
 ...تابعي

مع أن أدلة هذه القاعدة معروفة معلومة عند صغار األطفال فأن جهلتها فاحضر معي دروسي يف علم    
 .احلديث حىت يلقنها لك بعض صغار الطلبة الذين حيضرون هذه الدروس

 :  ا��ج� ا��ا�(
حث فأنا مل أنتقد أشخاصا وإمنا انتقدت أفكارا وشتان ما بني أن هذه القواعد أجنبية على موضوع الب   

انتقاد الشخص وانتقاد فكرته ولكن ال غرو إن مل تفرق بينهما فأنتم التيجانيون ال تفرقون بني اخلالق                
وأذكر أين يف بعض رحاليت الدعوية يف والية اترارزة تناظرت مع        بله األفكار واألشخاص،    واملخلوق  

ال بأن اهللا هو كل شيء يف الوجود ألنه ال يوجد إال ظاهر أو باطن وقد قال تعاىل                  أحد مشاخيكم فق  
إن مل :"حىت ما يف املراحيض من النجاسات فقال: فقلت له�   هو األول واآلخر والظاهر والباطن�

تلك النجاسات فاستشاط غضبا وانتصر لـه  هو فقلت بل أنت " تقل بأن ذلك هو اهللا فأنت مشرك        
 !.أترضى أن تصف اهللا بذلك وأنت ال ترضى به لنفسك فبهت الذي كفر ؟: فقلت لهأتباعه ؛ 

 :ا��ج� ا�-��,
فهذا اعتراف ضـمين منـه      .." فال ينبغي أن يقبل قول خمالف يف العقيدة       " أما قوله نقال عن السبكي    

قرب إىل  مبخالفته هو وأهل طريقته لعقيدة كل املسلمني وهذا حقيقة واضحة للعيان ؛ ألن عقيدم أ              
جلذبة وعقيدة ا١عقيدة النصارى من عقيدة املسلمني فوحدة الوجود ووحدة الشهود أصوهلما نصرانية  

صرانية وما تعتقده النصارى من تأليه عيسى عليه السالم يعتقدونه هـم يف             ال توجد إال يف الديانة الن     
 من تقـديس  مقتبس٣  وما يضفونه من تقديس على مشاخيهم أم ال يسألون عما يفعلون  ٢ �حممد  

                                     
  1  ٦٢٠ ص ٢ جملد١٢زكريا إبراهيم السنة . مقال د:  وجملة الرسالة٢١٧صابر طعيمة ص . د/  انظر الصوفية معتقدا ومسلكا 

  2 ١٦٧ وانظر الصوفية مسلكا ومنهجا ص ٤/٢٠٣ والدرة اخلريدة ٢/٢٣٣ جواهر املعاين 
  3 ١/١١٨عاين  وجواهر امل٣٠١ ـ ٣٠٠ وبغية املستفيد ص ٣٧٩و٣٤١و٣٣٤و٣٢٧و١/٣٢٣ الرماح 
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 هو اعتقـاد    ١ والرهبان وما يعتقدونه من أن الشيخ التجاين هو ممد هذا الكون             النصارى للقسيسني 
 ٣...أعياد املواليدك حىت أم أخذوا طقوس النصارى ٢النصارى يف البابا بل عندهم تثليث النصارى

 احتالله كثري من بـالد اإلسـالم   بل وصل م األمر إىل التعاون مع املستعمر النصراين الفرنسي عند 
 آنذاك بني يدي وخري دليل على ذلك اخلطبة اليت ألقاها الشيخ سيد حممد الكبري خليفة الشيخ التيجاين

الفرنسي الذي ترأس بعثة من الضباط قامت برتهـة اسـتطالعية يف اجلنـوب          ) سكوين  (الكونونل  
 :بالنيابة عنه خطبة طويلة يقول فيها ها فييفة التجاين مأدبة فاخرة قرئتاجلزائري أقام هلم اخلل

 يف مقاومة أكرب عدو لفرنسا شجاعة نادرة كان جدي سيد حممد الصغري قد أظهر ١٨٣٨ففي سنة " 
 ٤..."األمري عبد القادر اجلزائري

وسـهل  ) الدوك دومال ( م كان عمي سيدي أمحد مهد السبيل جلنود          ١٨٦٤ويف سنة   :" وكما قال 
 . ٥" رة وعاوم على احتالهلا ينة بسكعليهم السري إىل مد

 )افالتني(م كان املقدم سي عبد القادر بن أمحيدة مات شهيدا مع الكونونل             ١٨٨١ويف سنة   :" وقال
 . ٦"حيث كان يعاونه على احتالل بعض النواحي الصحراوية 

تـب   وايل اجلزائر العام يومئـذ أن نك       )جول كوميون ( وم طلب منا موسي   ١٨٩٤ويف سنة   :" وقال
) الطـوارق  ( أحباب طريقتنا يف بالد اهلكاررسائل توصية فكتبنا عدة رسائل وأصدرنا عدة أوامر إىل   

دهم ونأمرهم أن ال يقابلوها إال على بالالفرنسية هامجة )فود والمي ( خنربهم بأن محلة    ٧) السودان(و
  .٨ها فيبالسمع والطاعة وأن يعاونوها على احتالل تلك البالد وعلى نشر العافية

وايل اجلزائر العام يومئذ ضابطه املتـرجم       )جونار (م أرسل موسيو  ١٩٠٧-١٩٠٦ويف سنة   :" ويقول
برسالة إىل أيب املأسوف عليه سيدي البشري فأقام ) مورانت(مدير األمور األهلية بالوالية العامة سيدي      

 أمضاها سيدي البشري عنده يف زاوية كوردان شهرا كامال ألداء مهمة سياسية ولتحرير رسائل وأوامر 
 أو  - مث وجهت إىل كرباء مراكش وأعياا وزعماء تلك البالد وجلهم            ذئموالدي رئيس التجانية يو   

 جتانيون من أحباب طريقتنا نبشرهم باإلستعمار الفرنسي ونأمرهم بأن يتقبلوه بالسمع           -قال أكثرهم   
 وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك والطاعة واإلستسالم واخلضوع التام وأن حيملوا األمة على ذلك        

 .البالد

                                     
٢/١٤٢ والرماح ٢٢٥ بغية املستفيد ص  1  

٦١ انظر شرح اهلمزية لعلي حرازم ص  .2  
  3 هـ ١٣٥٠ صفر ١٦ بتاريخ ٢٥٧ وجملة الفتح العدد ١٠-١/٨ ٢٩ انظر جملة األزهر سنة 

  4 املصدر السابق 
  5 املصدر السابق 
  6 املرجع السابق 

... والسنغال يقصد بالسودان الدول الزجنية كمايل 7  
  8 املصدر السابق 



67 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

ويف احلرب العاملية الكربى أرسلنا ووزعنا يف سائر أقطار مشال إفريقية منشورات تلغرافية وبريديـة                
استنكارا لتدخل األتراك يف احلرب ضد فرنسا الكرمية وضد حلفائها الكرام وأمرنا أحباء طريقتنا بأن               

 . مودايبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها و
م إجابة لطب الوايل العام للجزائر أرسلنا بريدا إىل املقدم الكبري للطريقة التيجانية يف              ١٩١٣ويف سنة   

السنغال سيد احلاج مالك عثمان سي نأمره بأن يستعمل نفوذنا الديين األكرب هنالـك يف السـودان         
لغربية أي لكي يسهل عليه احتالل الوايل العام للجزء الشمايل من افريقية ا) كلوزيل(لتسهيل مأمورية  

  .١واحة شنقيط
 صاحب  -عميد فرنسا يف مراكش كان سيدي علي        )ليويت(م إجابة لطلب املارشال     ١٩١٦ويف سنة   

 كتب مائة وثالث عشرة رسالة توصية وأرسـلها إىل الزعمـاء           -السجادة الرئيس الذي كان قبلي      
 - إىل أن قـال      -... صيل مرغوا وتوسيع نفوذها   الكبار وأعيان املغاربة يأمرهم بإعانة فرنسا يف حت       

وباجلملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التيجانية نفوذها الديين إال وأسرعنا بكل فرح ونشاط بتلبية             
واهللا املسـؤول أن  طلبها وحتقيق رغائبها وذلك كله ألجل عظمة ورفاهية وفخر حبيبتنا فرنسا النبيلة   

 ٢" برضاها اخلالدخيلد وجودها بيننا لنتمتع
ومل يقاوم املستعمر الفرنسي منهم إال عمر الفويت وقد تربأوا منه وخذلوه وقالوا بأنه غري ماذون بذلك 

٣. 
 : ا��ج� ا�'�دس

      :" قوله ناقال عن السبكي �M� *�Kا���واة ���د� �����	و� *�K�Z� ا^ذه�ن �^ ش- أن �� �`�; �� إ��م ا>�MKت �

*E�� ..."ج� ا��Dم ��� 
ل فكيف مبن تكلم يف كل إمام أو ويل من أولياء اهللا واحتقره واستهزأ به بل جعله حتت قدميه ؟                    أقو

ففي الرماح أن الشيخ التجاين قال ذات ليلة يف جملسه أين السيد حممد الغايل فجعل أصحابه ينـادون     
 � الشيخ قال    أين السيد حممد الغايل على عادة الناس مع الكبري إذا نادى أحدا فلما حضر بني يدي               

وقال سيد حممد الغايل وكان ال خيافه       " قدماي هاتان على رقبة كل ويل هللا تعاىل         " وأرضاه وعنا به    
 �ألنه من أكابر أحبائه وأمرائهم يا سيدي أنت يف الصحو والبقاء أو يف السكر والفنـاء فقـال                    

قال قلت ما تقول بقول سيدي و" البقاء وكمال العقل وهللا احلمد أنا يف الصحو و:" ررضاه وعنا بهوأ
وأما أنا  "  يعين أهل عصره     �صدق  "  قدمي هذه على رقبة كل ويل هللا تعاىل فقال           �عبد القادر   

 ٤..."قدماي هاتان على رقبة كل ويل هللا تعاىل من لدن آدم إىل النفخ يف الصور: فأقول
                                     

  1 موريتانيا حاليا 
  2  هـ١٣٥٠صفر /١٦ القاهرة ٢٥٧ وجملة الفتح العدد ١٠-١/٨. ٢٩جملة األزهر سنة 

٣٣٦ كشف احلجاب ص  3  
٢/٤٠٥ الرماح   4  
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تعاىل من األنبياء فمن دوم من      راء جلميع أولياء اهللا     دويف هذا الكالم السخيف غاية اإلحتقار واإلز      
 . أهل العلم والصالح
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 ا������وج�ب ا��د �% اد��ء �
��ح 
 : قال مفتاح التجاني

 "�� : ا���=ر ا��0

^ل             K�<Iوا ��Z	ا� Lی��N ��� *���� 6������ z��?ج�=ب ا���د ��� ا�=  L���Kا�� ��وأ�� ا���=ر ا��0
���a ا����l	��   ����� ج�ء �� }ی�ت آ��0ة �	%� �=�* �      �	��� �M� وآ�ن �     ;���� � و�� روى ا �� أ �

 �Y إ�� أ � ا�رداء �� ����Eه� أن ا�	9	E ی�د �� ��ض أخ�* إ^ : "  ��ل� ;�E� أ��ئ �� ��
 � �=���* �������  �و�	%��" آ���ن ����M ����� ا� أن ی���د �	��* ����ر ج%��	; ی��=م ا�1�����M ث��; ���D ه��Yi ا~ی��1       

ی	Y��a  ) ٤٢ ص ٣ج( ��ل ا � ج8ي ��� �����Eه�   � ا� �M=ي �8ی8 و��	�aن ا� �� ی	Y�a إن 
     Y* وأو���ء	دی �a	%�� �=��* ������    " أي ی	آ; وی��90       �و���a	وا ا� ی��a	� =ا إن�	ی� }�iی(ی%�� ا�� 

 .�أ�ا�`; 
وأ�� ا���6 �� ا�E	1 ��� وج=ب ا��د ��� ا�?��z �%�= أآ��0 ��� أن ی���a أو ی��aMKE وی`��	��               

��I* �� >��* ا	ا�ذآ�ر � � �� >�' <�19  أ�� �ب��)$  =ب  ( *�=M ٢٩٥-٢٩٤ص(م ا�	=وي �
� ���� >��' <��E� 1�9�; أن        (  �ده� وإ ��F%� ث�; ���ل    ) ش�@* أو "��9* أو <��ه��      �W9	ی *��إ���; أ

�ن   � �%�
�ن   ی�ده� وی8ج� ��� ���  Yم زج�D`��  8ج�	رق ذ��-        �; ی���ن ��E���  ^و ����  'FK�Eی ;��
�ن >�  � U�Hح آ��ن             ا��D�aأو آ��ن ��� أه�6 ا��#�6 وا� L�� *���� *� ��� Y��> 19 ش�@* أو�> '

ل ��� وج=ب ا��د �	*  �ة أ��دی$ K<أآ�0 ث; ا Y��    ٤ص اهـ بلفظه " ) اK�I	�ء  �� ذآ�
مث ذكر حديث عتبان يف قصة مالك بن الدخشم وجزءا من حديث كعب بن مالك وحديث                : قلت

  .  ٥-٤ ص  انظرجابر وأيب طلحة عند أيب داود
 : وا��د 2�67 �� أF* 7'� وج�5

 : ا��ج2 ا8ول

أنه ورد يف القرآن الكرمي أكثر من مائة آية تتحدث عن هذا املوضوع ومل يستطع أن يذكر منـها إال     
 وكان حقا علينا نصر املـؤمنني  � اليت خيرب اهللا فيها عن نفسه بنصرته للمؤمنني       اتثالثا مث اختار اآلي   

 وذلك إشارة منه إىل مذهبه الردي القائل بوحدة الوجود وعليه فال            �ن اهللا من ينصره      ولينصر �،  �
 .فرق بني اخلالق واملخلوق

 :ا��ج2 ا�!���

 سذكر يف تفسيري اآلية األوىل حديثا ضعيفا وملا رأى سنده واضح الضعف حذفه وهذا غاية التـدلي                
 : والتلبيس وإليك البيان

 أيب حدثنا نفيل حدثنا موسى بن أعني عن ليث عن شهر بن حوشـب       حدثين: " ١قال ابن أيب حامت     
  ".�عن أم الدرداء عن أيب الدرداء 

 :وهلذا احلديث علتان
" طرب احلديث ولكن حدث عنه الناس       ضم:" ليث هو ابن أيب سليم الكويف قال أمحد       : العلة األوىل 
" اختلط يف آخر عمـره  :"  حبانوقال ابن" ال بأس به " وقال ابن معني أيضا " ضعيف :" وقال حيي 

مارأيت حيي بن سعيد أسوأ رأيا يف أحد منه يف ليث وحممد            :حدثنا أيب قال  :" وقال عبد اهللا بن أمحد    
                                     

٩/٣٠٩٣ تفسري ابن أيب حامت 1  
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وإن وثقه بعض األئمة " ضعيف :" وقال النسائي" بن إسحاق، ومهام اليستطيع أحد أن يراجعه فيهم     
صدوق اختلط جدا ومل يتميز :" ء فيه فقال وقد خلص ابن حجر كالم العلما١فاجلمهور على تضعيفه   

  ٢"حديثه فترك 
 :العلة الثانية

ال :" وقال أبوزرعـة  " ليس بدون أيب الزبري وال حيتج به        :" شهر بن حوشب األشعري قال أبو حامت      
وقـال  " لـيس بـالقوي   :" وقال ابن عدي والنسائي" كوه  إن شهرا تر  :" وقال ابن عون  " أس به   ب

ووثقه ابن معـني     " ن سعيد ال حيدث عن شهر وكان عبد الرمحن حيدث عنه            كان حيي اب  :" الفالس
  قال ابـن  ٣" وام بالسرقة من بيت املال " روى عن أمساء بنت يزيد أحاديث حسانا     :" وقال أمحد 

 وعندما ذكر الشوكاين احلديث يف تفسـريه أشـار إىل       ٤" صدوق كثري األوهام واإلرسال     :" حجر
  اهـ      ٥"ن طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أيب الدرداءوهو م:" تضعيفه فقال
 :  ا��ج2 ا�!��9

وجلهله بعلم املصطلح مل يذكر احلديث بصيغة التمريض كما هي القاعدة عند احملـدثني ومل يـذكر             
إذا أردت رواية " إسناده مع أن احلديث يف حكم شرعي هو وجوب الرد عن الشيخ قال بن الصالح        

  كذا وكذا وما أشبه هذا من األلفـاظ          �ضعيف بغري إسناد فال تقل فيه قال رسول اهللا          احلديث ال 
 كذا وكذا أو بلغنا عنه كذا وكذا        � رسول اهللا  قال ذلك وإمنا تقول فيه روي عن         �اجلازمة بأنه   

أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك وهكذا احلكم فيما تشك يف صحته وضعفه                   
    ٦"  فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أوال�قول قال رسول اهللا وإمنا ت

 قال العراقي يف ألفيته 
 يشك فيـه ال بإسـنادمها      وإن ترد نقـال لـواه أو ملـا            

 ٧بنقل ما صح كقال فـاعلم    فات بتمريض كريوى واجزم   
 وقال السيوطي يف ألفيته 

ــم م ومن روى متنا صحيحا جيـز      ــه اليعل ــا أو حال  أو واهي
ــرض  ــا إســناده مي ــري م  وتركه بيان ضعف قد رضـوا       بغ
 ال العقـد واحلـرام واحلـالل    يف الوعظ أو فضائل األعمـال     

                                     
  1 ٣/٤٢٠ وامليزان ٧/٢٤٧ انظر التاريخ الكبري 

  2 ٤٠٠ التقريب ص 
  3 ٢/٢٨٣ وامليزان ٤/٢٥٨ انظر التاريخ الكبري 

٢١٠ التقريب  ص  4  
٤/٢٣٣ فتح القدير 5  

١٣٦ مقدمة ابن الصالح ص  6  
  7 ١/٣٣٠ فتح املغيث للسخاوي 
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وحاصل املعىن أن من أراد رواية أو كتابة حديث ضعيف أو مشكوك يف صحته بغـري                " قال الشارح 
 أو بلغنا عنه ومـا  �ه فعليه أن يرويه أو يكتبه بصيغة التمريض كأن يقول روي عن رسول اهللا            سند

  ١"أشبه ذلك لئال يغتر به من ال يعرفه لو ذكره بصيغة اجلزم 
 :ا��ج2 ا��ا�<

 أي غيبة فيما كتبت وإمنا أشرت إىل بعض املسائل اليت جيب نقاشها خلطورـا ومل أتكلـم عـن                   
وإمنا تكلمت عن املسائل اليت ذكروا، وهنالك فرق كبري بني احلكم على القـول              أشخاص بأعيام   

 .واحلكم على القائل فقائل الكفر مثال قد ال يكون كافرا إلكراه أو غريه من األعذار الشرعية املعتربة
@��Aا��ج2 ا� : 

بعضـكم بسـبب   أنكم معشر الصوفية تعترفون بأن العلماء يف كل األزمنة ينكرون عليكم بل قتلوا            
وقد نفي أبو يزيد البسطامي من بلده سبع مرات بأمر احلسني بن            "...الزندقة، قال الفويت يف الرماح      

عيسى ملا تكلم أبو يزيد بعلوم ال عهد ألهل بلده ا يف مقامات األنبياء واألولياء ومل يعد البسطامي                  
 .إال بعد احلسني مث بعد ذلك ألفه الناس وعظموه

لنون املصري أخرجوه من مصر إىل بغداد مقيدا مغلوال وسافر معـه أهـل مصـر                 وكذلك ذو ا   -
 .يشهدون عليه بالزندقة

 وأخرجوا حممد بن الفضل البلخي من بلخ لكون مذهبه مذهب أهل احلديث من إجـراء آيـات                  -
ل الصفات وأخبارها على ظاهرها بال تأويل وجتسس على علم اهللا تعاىل فيها وملا أخرجه أهل بلخ قا                

نزع اهللا من قلوبكم معرفته ومل خيرج بعد ذلك صويف من بلخ مع أا كانت أكثـر بـالد اهللا                    : هلم
 . صوفية

وكذلك شهدوا على اجلنيد بالكفر وكان يتكلم يف علم التوحيد على رؤوس األشهاد فصار يقرره يف    
 .قعر بيته

  فلزم بيته ومل     �نا أجتمع بالنيب    أ:  وعقدوا على الشيخ ابن أيب مجرة جملسا يف الرد عليه حني قال            -
القول بإباحة اخلمر واللواط وأنه لبس يف الليل الغيار         بخيرج إال إىل اجلمعة حىت مات ورموه بالكفر و        

 .وهو يشبه الزنار وأتوا به مقيدا مغلوال من الشام إىل مصر
 . ورموا أبا مدين بالزندقة وأخرجوه من جباية إىل تلمسان فمات ودفن ا-
أخرجوا احلكيم الترمذي حني صنف كتابه علل الشريعة وكتاب ختم االولياء وانكـروا عليـه                و -

بسبب هذين الكتابني وقالوا إنه فضل األولياء على األنبياء وأغلظوا عليه فجمع الكتـابني كليهمـا                
 .وألقامها يف البحر فابتلعتهما مسكة سنني مث لفظتهما وانتفع ما

 . بالقبائح وأخرجوه إىل مصر حىت مات ورموا سعد بن عبد اهللا-

                                     
  1 ١/٣٣٦ إسعاف ذوي الوطر 
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 . ورموا أبا سعيد اخلراز بالعظائم والكفر بألفاظ وجدوها يف كتبه-
 . ورموا يوسف بن احلسني بالعظائم إىل أن مات لكنه مل يبال م لتمكنه-
 . وأخرجوا أبا احلسن البوسنجي إىل نيسابور فلم يزل ا حىت مات-
 . ورشوا بغيا فادعت أنه كان يأتيها هو  وأصحابهنون احملب بالعظائم ورموا مس-
 وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارا حىت أن من كان حيبه شهدوا عليه باجلنون وأدخلوه املارسـتان    -

لو مل تكن هللا تعاىل جهنم خللقها للـذين آذوا الشـبلي            : لريجع الناس عنه وقال أحد مشايخ بغداد      
 .نة فمن يدخلهاإن مل يدخل الشبلي اجل: وكفروه وقال

 وأخرج أهل املغرب اإلمام أبا بكر القابسي من املغرب مقيدا إىل مصر وأخذ وسلخ حيا وهو يقرأ                  -
 .اقتلوه واسلخوه: القرآن بتدبر وخشوع وكاد أن يفتنت به الناس فرفع االمر إىل السلطان فقال

سـمائة بيـت مـن       وكذا سلخوا النسفي حبلب وكان ينظر إىل الذي يسلخه ويبتسم وعمل مخ            -
موشحات التوحيد وهم يسلخونه وذلك حني كان يقطعهم باحلجج فاحتالوا له بأن كتبوا سـورة               
اإلخالص يف ورقة وخاطوا عليها نعال فأهدوها إىل الشيخ من طريق بعيدة فلبسها وهـو ال يشـعر                

لنائب إليـه   وجعلها يف طباق نعله، فبعث ا� قل هو اهللا أحد �وقالوا لنائب حلب إن النسفي كتب     
فاستخرج الورقة فسلم الشيخ هللا تعاىل ومل يذب عن نفسه وعلم أنه ال بد أن يقتـل علـى تلـك                     

 .الصورة
 .ي من البصرة وأبا عبد اهللا صاحب أيب حفص احلداد وأخرجوا أبا القاسم البهرباذ-
 . وشهدوا على أيب احلسن البصري بالكفر-
 . مات فلم حيضروا له جنازة وتكلموا يف ابن مشعون بالكالم الفاحش حىت-
 وتكلموا يف اإلمام أيب القاسم بن مجيل بالعظائم إىل أن مات ومل يتزلزل عما فيه مـن اإلشـتغال            -

  .بالعلم واحلديث وصيام الدهر وقيام الليل وزهده يف الدنيا حىت لبس احلصري
 سحنون وابن عطاء اهللا     وقال أبو بكر السمطاين كان أبو دينار حيط على اجلنيد وعلى رومي وعلى             -

 .تعاىل وعلى مشائخ العراق وكان إذا مسع واحدا يذكرهم تغيظ وتغري
 . وأخرجوا أبا احلسن الشاذيل من املغرب إىل مصر ورموه بالزندقة واإلحلاد وحتليل احملرمات-

 .وقتلوا اإلمام أبا القاسم ابن قسي وابن حيان واجلوين واملرجاين
 .ابن عريب احلامتي وابن الفارض إىل وقتنا هذا وما زالوا ينكرون على -

 .وعقدوا على عز الدين ابن عبد السالم جملسا يف كلمة قاهلا يف العقائد
 .وحسدوا تقي الدين بن ليث األغر وزوروا عليه كالما يف السلطان حىت هم بقتله مث تداركه
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 وميزق عرضي لتكون يل أسـوة        وقال السيوطي ومما من اهللا تعاىل علي به أنه قام يل عدو يؤذيين             -
 اهـ حبروفه    ١"باألنبياء واألولياء 

 : ا��ج2 ا���دس

بدعهم وضالهلم وقد جعل النووي هـذا       بن هؤالء ال غيبة هلم اهرم       إلو فرضنا أن ما قلناه غيبة ف      
ه كااهر اخلامس أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعت: " هواخلامس من املسائل اليت جتوز فيها الغيبة فقال

باية األموال ظلما وتويل االمور الباطلة فيجوز ذكره        خلمر ومصادرة الناس وأخد املكس وج     بشرب ا 
  اهـ ٢"إال أن يكون لوجوازه سبب آخر كما ذكرناههر به وحيرم ذكره بغريه من العيوب امبا جي

تبهم جماهرة منهم    وحنن إمنا ذكرنا ما نشروا يف ك       ٣"بئس أخو العشرية    " قلت يستدل لذلك حبديث     
 .باإلمث والعدوان وإشاعة للفاحشة يف الذين آمنوا

 : ا��ج2 ا����<

الثاين "أمنا قلناه يدخل يف باب اإلستعانة على تغيري املنكر قال النووي يف املسائل اليت جتوز فيها الغيبة                  
كذا فازجره عنه وحنو    اإلستعانة على تغيري املنكر فيقول ملن يرجو قدرته على إزالة املنكر فالن يعمل              

   اهـ ٤"ذلك 
وحلديث زيد بن أرقـم      ] ٠٢املائدة   [ � وتعاونوا على الرب والتقوى      �قلت يستدل له بقوله تعاىل      

  .٥ ما قاله ابن أيب فرتلت اآليات بتصديقه�حني بلغ رسول اهللا 
� :ا��ج2 ا�!��

الرابع حتـذير   :" ر قال النووي  أن ما قلناه هو أيضا هو من باب النصح للمسلمني وحتذيرهم من الش            
:" يستدل له حبديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها قالـت      : ؛ قلت "املسلمني من الشر ونصيحتهم     

أما معاوية فصـعلوك ال  : (( � فقلت إن أبا اجلهم ومعاوية خطباين، فقال رسول اهللا    �أتيت النيب   
 .٦ث احلدي))…مال له، وأما وأبو اجلهم فال يضع العصا عن عاتقه

 : ا��ج2 ا���;<

 ملن قال بأن مالك بـن       �أما استدالله على وجوب الرد عن الشيخ حبديث عتبان، حيث قال النيب             
، فمـا أدري    ))ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا         : ال تقل ذلك أال تراه قد قال      : ((الدخشم منافق 

 أم  �فعا عن رسـول اهللا      بن الدخشم مدا  ا أم جعل    �أجعل مالك بن الدخشم شيخا لرسول اهللا        
 ؟.كيف استدل ذا

�E�1ا��ج2 ا� : 

                                     
١٧-١/١٥وحنوه يف الطبقات الكربى للشعراين  ٦٤ ـ ٦٣ وكاشف األلباس ص ١٤٢١طبعة دار الفكر .٢/٥١٢ الرماح  1  

  2 ٣٤٢ـ ٣٤١ وانظر األدكار ص٤٠٤ رياض الصاحلني ص 
  3 ٢٥٩١ ومسلم ح ٦١٣١ البخاري ح 

٣٤١ـ٣٤٠كار ص ذ واأل٤٠٤ رياض الصاحلني  4  
  5 )٢٧٧٢( ومسلم  ) ٤٩٠٠(  البخاري ح 
) ٣٦٩٧(  ومسلم ح  6  
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أن حديث عتبان وكعب بن مالك ال يدالن على الوجوب ألن األول فعل والثاين تقرير وهذا يـدل                  
 . عرض املسلم األمر بالدفاع عنجوب، النه ليس يف واحد منهماعلى السنية و اإلستحباب ال الو

 : ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 وأيب طلحة فعزاه إىل أيب داود مع أن إسناد أيب داود ضعيف ولغشـه وتدليسـه مل               أما حديث جابر  
قـال أبـو    : " ؛ إذ قال رمحه اهللا بعد إخراجه للحـديث         قال فيه ألن فيه إشارة إىل ضعفه       يذكر ما 

قد قيل عتبة بـن      وإمساعيل بن بشري موىل بين مغالة و       �حيي بن سليم هذا أبو زيد موىل النيب         :داود
  . فهذه هي العلة األوىل للحديث وهي االختالف الذي ذكره أبوداود١"ضع عقبة شداد مو

ضعفه حيي والدارقطين   "  فهي إسحاق بن الصباح األشعثي وهو ضعيف قال الذهيب           :أما العلة الثانية  
 أي حيث توبع وإال فلني احلديث كمـا  ٣" مقبول "  وهلذا قال يف التقريب ٢"وغريمها وقل ما روى  

 .٤ة التقريبمقدمقال يف 
ماعلمت أحدا روى عنه سوى     : " زيد فإنه جمهول قال الذهيب     فهي حيي بن سليم ابن    : العلة الثالثة أما  

 .٦"جمهول "  وقال ابن حجر ٥"الليث 
إمساعيل بن بشري  املدين     :" فهي إمساعيل بن بشري املدين فإنه جمهول أيضا قال الذهيب         : أما العلة الرابعة  

  .٧"ذا  ر يف إمث خذالن املسلم وعنه حيي بن سليم بن زيد ال يدرى منعن أيب طلحة وجاب
 فبان ٨" جمهول ) بفتح امليم واملعجمة ( إمساعيل بن بشري األنصاري موىل بين مغالة    " بن حجر   اوقال  

 .ضعف هذا اإلسناد واهللا أعلم
 

                                     
٦٨٩ ص ٤٨٨٤ سنن أيب دوود كتاب األدب باب الرجل يذب عن عرض أخيه ح  1  

١/٢١٦ان امليز  2  
  3  ٤١ التقريب ص 
  4 ١٤ التقريب ص

  5 ٤/٣٥٠ امليزان 
  6 ٥٢١ التقريب ص 

١/٢٤٣ امليزان  7  
  8 ٤٥ التقريب ص
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 ت�ج�6 ا������ ��4��5ت �")��� 
 : قال مفتاح التجاني

� �%�=      ا���=ر ا���0$ و  " ��HKا� z�?ج�1 �� ا��K��  L��Kرا    �أ�� ا���=ر ا���0$ ا�� �	�* أج�6 ��

  ١٠- ٠٦اهـ ص "  إخل ...وأ�Z; ش(�� �� أن �KE=�� ا��Kج�1 �	* �� هiا ا���Mم
 :ةستوالرد عليه من وجوه 

 : ا��ج2 ا8ول

ل ال يغيب عنـه      يف حال اليقظة ب    �اعلم أم يترضون على شيخهم ألم يعتقدون أنه جيالس النيب           
 � ومسعت منه :"فهو بذلك من الصحابة بل يدعي أنه أفضل من الصحابة أمجعني، قال علي حرازم               

 سـنة إذا ذكره العارفون كلهم من لدن آدم إىل قيام الساعة سبعة وعشرون مائة به أن اإلسم اخلاص   
 حلقوا مرة واحدة من يذكرونه يف كل يوم ألف مرة ومجعت تلك االذكار كلها يف تلك املدة كلها ما

وال إن مقامنا عند اهللا يف اآلخرة ال يصله أحد من األولياء            :"   وقال التجاين   ١"ذكر سيدنا اخلاص به     
ر وإن مجيع األولياء من الصحابة إىل النفخ يف الصور ليس فيه مـن              يقاربه من كرب شأنه وال من صغ      

 .٢"يصل مقامنا 
 ٣" مجيع العقول وصعوبة مسلكه على أكابر الفحول         عنمه  وال يقاربه لبعد مرا   " زاد يف موضع آخر     

ولـيس  "  ؛ وقال ٤"قدماي هاتان على رقبة كل ويل هللا تعاىل من لدن آدم إىل النفخ الصور            :" وقال
ألحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه اجلنة بغري حساب وال عقاب ولو عملوا من الذنوب مـا                  

 ٥"إال أنا وحدي عملوا وبلغوا من املعاصي ما بلغوا 
بعزة ريب يوم اإلثنني ويوم اجلمعـة ؛ مل         :  بقوله عليه الصالة السالم    �وأخربه  :"  وقال علي حرازم  

أفارقك فيهما من الفجر إىل الغروب ومعي سبعة أمالك وكل من يراك يف اليومني يكتب املالئكة امسه 
  .٦"يف رقعة من ذهب ويكتبونه من أهل اجلنة 

 وهذا غاية إدراك النبيني واملرسلني واألقطاب يصلون إىل هذا احملـل ويقفـون مث               :"...اينقال التج 
أخرى وا مسيت عقال مث استأثرت بألباس من األنوار اإلهلية أخرى أثرت بألباس من األنوار اإلهلية است

 .٧"  األنوار اإلهلية األخرى فسميت بسببها نفسا بسببها قلبا مث استأثرت بألباس عنفسميت 
 ٨اهـ" لك يف اجلنة أربعون مقاما من مقامات األنبياء �قال يل :" ال التجاينق

                                     
١/٥٤ جواهر املعاين  1  

١٤٢١ ط دار الفكر ٢/٣٩٩ الرماح  2  
  3 ٢/٤١٣ الرماح 
٢٢٥ وبغية املستفيد ص ٢/٣٩٩ الرماح  4  

  5 ٢/٤١٣ املرجع السابق 

١٤١٧ دار الكتب العلمية ١/٩٨ملعاين  جواهر ا 6  

  7  ١/١٠٧املرجع السابق 
٥٤/ ١ الدرة اخلريدة    8  



76 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

 من الكرامات املأثورة    �ومن ذلك الذي قصدت ذكره هنامما لسيدنا        " وقال صاحب بغية املستفيد     
واملناقب املشهورة رؤيته واجتماعه بسيد األنام عليه الصالة والسالم يف حال اليقظة واملشافهة ال يف               

ذلك أيضا بال شك وال مـني       من   املنام وهي لدى الرجال الكاملني أجل مقصد وأسىن مرام و          حال
 .١"يث ال تغيب عنه صورته الشريفة طرفة عني حب �دوام شهوده له 

من كرامات هذا اإلمام ما اشتهر بني األتباع مما تلقاه عنه اخلاصة من أصحابه الكرام من " وقال أيضا 
ه هذه األمحدية املنخرطني يف سلك سلسلة احملمدية لو اجتمع أقطاب هـذه             أن طائفة من أهل طريقت    

 ٢األمة الشريفة ما وزنوا شعرة مما اختص به الواحد منه من املقامات الرفيعة واألحوال السامية املنيفة               
 .٣"فكيف بقدوم وإمام سلسلتهم اآلخد بأرسام وأزمتهم 

 : ا��ج2 ا�!���

 "  مام حممد النفس الزكية بن عبد اهللا الكامل يرجع نسبه إىل اإل" قوله 
أقول من املعلوم أنه مل يدعي الشرف أحد من آبائه بل يعترفون أم برابرة ومل يستطع أن يسوق لنا                   

نسبك إىل احلسـن بـن علـي    :  أنه قال له   � بل اكتفى بالوضع على النيب       �أمساء آبائه إىل النيب     
 .ال يسمن وال يغين من جوع ألنه ما نسبه إىل كتاب معتمد وما لفق صاحب الدرة اخلريدة ٤صحيح

 .إن التجاين بربري وليس بشريف:  وقال له�وما الفرق بينك وبني من قال إنه رأى رسول اهللا 
 حكمـت    واعلم أن السبب يف ادعائه الشرف هو أن الدولة العبيدية اليت حكمت فترة طويلة إمنـا               

  شخص أن جيعل لنفسه مكانة ومرتلة ادعى الشرف لما أرادبادعاء الشرف فصارت عادة ك
قد صح لكنه باهلـاء ال الفـاء         فبان أن الذي حيويه من شرف       

 

                                     
  1 ط دار اجليل بريوت ٢٠٩ بغية املستفيد ص 

  2    الشهواتسببه ما متكن من نفسك من امليل إىل الراحات واقتحام ما تقدر عليه من:" ميذه علي حرازم يقول له التجاين قلت أكرب تال

.٨٨كشف احلجاب  "   
كشف احلجاب " وقد ساحمته وجتاوزت عنه يف مجيع ما أكل وأخذ من متاعي بعلمه أو بغري علمه ظاهرا وباطنا ويف مجيع خمالفته لنا ظاهرا وباطنا :"  وقال عنه

.٩٥ص  . 
اس فمر على أحد أبواب فاس فوقفا بباب حانوت إنسان   حممد بن أيب النصر العلوي الذي كان خارجا مع حممد اكنوس لوادي فأيضاومن أكرب تالميذ التجاين 

علم صاحب احلانون وجيعل غري حب احلانوت بكم ذاك اجلوز وذاك الثمر وأشار إىل شيء وراءه فالتفت ليناوله منه فصار يأخذ مما يليه من ايبيع الفاكهة فقال لص
فهؤالء  وأمثاهلم هم . ١٦٠كشف احلجاب ص . ر له أنه مل يصلح له ما أشار إليهمنه يف جيبه وكاد صاحبه يذوب حياء مث ترك صاحب احلانوت بعد أن أظه
. !!!الذين لو اجتمع أقطاب هذه األمة الشريفة ما وزنوا شعرة من واحد منهم  

٢٣٠بغية املستفيد  ص   3  
١/٢٦جواهر املعاين    4  
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 : ا��ج2 ا�!��9

ملـوك  ) بين زبيان (من الرببر إخوان ) تاكدمت(و) تاهرت(أصحاب  ) بين توجني (التجاين نسبة إىل    
 فعالم يـدل    ١هم أخوال أمحد التجاين   ) بنو توجني   (غرب األقصى  و   ملوك امل ) بين مرين (تلمسان و 

 !.انتسابه ألخواله وتركه اإلنتساب إىل آبائه ؟
 :ا��ج2 ا��ا�<

وله باملغرب وما واالها أصحاب وأتبـاع كـثريون    :" أنه نقل عن صاحب شجرة النور الزكية قوله       
 فانظر كيـف أشـار إىل غلـوكم يف          "يتغالون فيه إىل حد يفوت الوصف ويعظمونه تعظيما بليغا          

شيخكم إىل حد يفوت الوصف مث فات عليك ذلك فنقلته أم أن اهللا أراد أن جيعل تدبريكم تـدمريا                   
 .لكم

@��Aا��ج2 ا� : 

ألنه قاصمة ظهـرك ومهـيض      )  مسعون أيب(من تلبيسك أنك مل تذكر سبب طرده من تلمسان إىل           
 حيكي لنا تفاصيل القصة فهو معاصر لذلك حيـث          ٢)الزياين  (كسرك ولندع املؤرخ املغريب الشهري      

 من تلمسان إىل أيب مسعون بسـبب        - يعين أمحد التجاين     -الباي حممد بن عثمان طرده      :" يقول إن 
تدبريه الفضة وتدليسه على الناس فأقام ا مدة فعظم صيته وكثر فساده وعبثه فبلغ خربه الباي وهو                 

بالوعيد إن  ) أيب مسعون (عثمان السابق الذكر كتب ألهل قرية       أن عثمان بن حممد بن الباي حممد بن         
 ٣"مل يطردوه فلما بلغه ذلك فر إىل املغرب يف طائفة من أتباعه وتالميذه 

فهو إمنا كان مزورا للعمالت خمادعا للمسلمني غاشا هلم وقد أشارت كتبكم إىل أنه كـان يـزور                  
 .ر يف الديانات مث انتقل من تزوير العمالت إىل التزوي٤العمالت 

 : ا��ج2 ا���دس

 مسروق  - على مافيه    - أما ما ادعاه له من العلم فلم نر برهانا عليه إال ما يف جواهر املعاين وهو                  -
 : غري فيه قليال مث نسبه إىل نفسه وإليك البيان) مؤلفه(إال أن ) املقصد األمحد(من كتاب 

 ).يف امللحق صورة اخلطبتنيانظر  ( سرق خطبته وهي مخس صفحات فنقلها باحلرف الواحد-١
ين األبواب متطابقة يف الكتابني     ترتيب أبواب املقصد األمحد وعناو     ترتيب أبواب جواهر املعاين ك     -٢

جواهر املعاين أمجلها يف ستة أبواب وصاحب املقصد ذكرها يف تسعة أبواب؛ وقـد  ) مؤلف (إال أن   
ولقد عثرت على ثالث نسخ من هـذا   " ج فقال   اعترف ذا أحد أقطاب التيجاينة وهو أمحد سكري       

 .٥" املقصد وقابلته مع جواهر املعاين فوجدت خطبته كخطبته وجل ترتيب أبوابه على ترتيبه 

                                     
  1 ٤٦١-٤٦٠ املعمور برا وحبرا ص الترمجانة الكربى يف. ط الثانية٣٠٣  حبفة الزائر يف تاريخ اجلزائر ص 

هـ ومن كتبه١٢٠٠هـ وكان سفريا لبالده يف اإلستانة سنة ١١٤٧ هو أبو القاسم أمحد بن علي بن ابراهيم املؤرخ ولد بفاس سنة  2  
.٦/٦هـ كما يف األعالم للزركلي ١٢٤٩والترمجان املعرب عن دول املشرق واملغرب تويف مبدية فاس سنة "الرحلة اكربى"  

٤٦١ -٤٦٠ الترمجانة الكربى يف املعمور برا وحبرا ص  3  
. ٤٧٧ و٤٧٦و١٢١ وكشف احلجاب ص ٢٥٨ بغية املستفيد ص  4  

)٢/٥٣( جناية املنتسب العاين ألمحد سكريج  5  
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 :وإليك أبواب كل واحد من الكتابني
 أبواب كتاب املقصد األمحد : أوال

 .يف نسبه وأبويه وعشريته األقربني إليه: الباب األول
 . نشأته وبدايته وأخذ طريق هدايتهيف:  الباب الثاين
 .يف مواجيده وأحواله ومقامه املتصف به وكماله:الباب الثالث
 .  يف سريته السنية ومجل من أخالقه السنية: الباب الرابع

 .يف كرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه: الباب اخلامس
 .يف علو مهته وورعه وزهده وحريته: الباب السادس
 . داللته على اهللا ومجعه عليه وسوقه األقوام حباله ومقاله إليهيف: الباب السابع
 .يف كالمه وإشاراته وبعض ما مسعته من تقريراته: الباب الثامن
 .يف مجلة من كراماته وبعض ما جرى من تصرفاته: الباب التاسع
 .يف شيخه اهلمام ومشايخ شيخه األعالم: الباب العاشر

 .د طريقته وحترير رفعتها وحتقيقهيف أساني: الباب احلادي العاشر
يف بعـض مـا قيـل فيـه مـن القصـائد الشـعرية املنبئـة عـن حماسـنه                                     : الباب الثاين عشر  

 ١.السوية
 :جواهر املعاينكتاب أبواب : ثانيا 

هدتـه  يف التعريف به ومبولده وأبويه ونسبه وعشريته األقربني إليه ونشأته وبدايته وجما           : الباب األول 
 .وأخذ طريق رشده وهدايته وفيه ثالثة فصول

ومجل من أخالقه السنية   يف مواجيده وأحواله ومقامه املتصف به وكماله وسريته السنية        :  الباب الثاين 
 .وحسن معامالته مع إخوانه وأهل مودته وفيه ثالثة فصول

ورعه وزهده وموعظتـه    يف كرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه وخوفه وعلو مهته و         : الباب الثالث 
 . وفيه ثالثة فصولوحريته وداللته على اهللا ومجعه عليه وسوقه األقوام حباله ومقاله إليه

يف ترتيب أوراده وأذكاره وذكر طريقته وأتباعه وفضل ورده وما أعده اهللا لتاليه وصفة              : الباب الرابع 
ائر أقواله وأفعاله وكيفية السـماع      املريد وحاله وما يقطعه عن أستاذه وكيفية الشيخ الذي يتبعه بس          

ومايتبعه من سائر لياليه وأيامه وأدعية شىت أجراها اهللا على لسانه كما هي عادته الكرمية على قلوب                 
 .أهل عرفانه وفيه ثالث فصول

                                     
٦-١/٥ املقصد األمحد  1  
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يف ذكر أجوبته على اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ويف ذكر رسـائله وكالمـه        : الباب اخلامس 
 .عته من فيض علومه وتقريراته وفيه فصولوإشاراته وما مس
فاته وما اتفق لبعض أصحابه معه من       ييف مجلة من كراماته وبعض ما جرى من تصر        : الباب السادس 

   ١.مكاشفاته
وما سوى ذلك فالتطابق فيـه      ) املقصد األمحد (وتالحظ معي أنه حذف األبواب الثالثة األخرية من         

 .الثاين الرابع يف الثالث والسابع والسادس يف اخلامس إال أنه دمج الباب األول يف واضح
وكثري منـه منقـول   ) املقصد األمحد(منقول باملعىن من ) جواهر املعاين( معظم اجلزء األول من  - ٣

 : باحلرف الواحد وإليك أمثلة على ذلك
 ٣اجلزء األول من املقصد األمحد   ٢اجلزء األول من جواهر املعاين

 ٣ – ٢حة الصف  ٣- ٢الصفحة 
 ٥ – ٣الصفحة  ٧ -٥الصفحة 
  ٥٣ – ٥٢الصفحة  ٥٧الصفحة
  ٥٨الصفحة  ٦٠الصفحة 
  ٨٠ – ٧٩الصفحة  ٦٨ – ٦٧الصفحة
  ٨٢ – ٨١الصفحة   ٧٨- ٧٦الصفحة 
 ١٠٤الصفحة  ٨٥ – ٨٤الصفحة 
 ١١٣ – ١١٢الصفحة   ٩٢ – ٩١الصفحة 
  ١٣٤ – ١٣٣الصفحة   ٩٩ – ٩٨الصفحة 
 ١٣٥صفحة ال  ١٠٠الصفحة
  ١٥٨ - ١٥٤الصفحة  ١١٠ - ١٠٥الصفحة

 . يف امللحقوانظر صور أمثلة من هذه الصفحات
وقد أخـربين   :" )٢/٤٢٢(رماح حزب الرحيم    وقد شهد التجاين على نفسه بأنه عامي كما يف           -

 وأرضاه وعنا به قال يوما يف جملسه من كان حيبين هللا ورسـوله             � أن الشيخ    �غايل  السيد حممد   
 اهـ"يحبين ومن كان حيبين لغرض فباهللا الذي ال إله إال هو أنا عامي صرف مل يكن يل شيء فل

                                     
  1 ١/١١ جواهر املعاين 

ـ ه١٣٠٨طبوعة مبصر سنة جواهر املعاين طبعة شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده امل   2  
  3  هـ١٣٥١املقصد األمحد وهو مطبوع باملطبعة احلجرية بفاس سنة  
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واهللا ):" ١/٨٤(فقال كما يف الدرة اخلريدة على نفسه أنه ما شم رائحة اإلسالم التجاين  بل شهد -
حقا  يقظة وتقول هذا فيقول كائن ذلك        �ما مشمنا رائحة اإلسالم، فقيل له أنت ترى رسول اهللا           

 اهـ" إخل لكن أمن أصاب 
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 � ت�ج�6 ا�% ���� و��8ن ت"
�8 ا�0�6ء �
 : قال مفتاح التجاني

 "         *� �* ر�� ا� �	* � ش%�� �� ا�ی�  � �� �� z�?ج�1 �� ا��K��  L��Kا���=ر ا��ا ' ا��

� ا����=م ا�	M���1 وا�           �� L��Fا�� �%KHر�1�9 ا�� ���  *��إىل "  ...�M���1 ا��H%=ر �� ����ء ا�ث� وا��M* أ
 ).١٤ -١١ص (آخر كالمه

 -مي الصويف يف فتاويه والشعراين يف اليواقيت ت ابن حجر اهل اليقل عنوقد اقتصر يف هذه الترمجة على
  .الترمجة فهؤالء كل من نقل عنهم يف هذه ،كما نقل عن ابن العماد-وأطال النقل عنهما 

�8� �% أآ/� �% أر��0 أوج :وا��د �
 : ا��ج� ا�ول

� ا���=م ا�	M��1 وا��M��1:" قوله� L�Fا�� %KHر�19 ا�� ��  *� اهـ " � ش% �* ا��H%=ر �� ����ء ا�ث� وا��M* أ
أقول بل شهدوا عليه بالكفر والزندقة واإلحلاد وألفوا يف ذلك التآليف الكثرية وهلذا مل تسـتطع أن                 

 النقل عن بعض كتب املتصوفني اليت تنقل ترمجته من كتب التراجم وكتب التاريخ حىت اضطررت إىل    
 .هي غري معتمدة عند علماء املسلمني وهأنذا أنقل تكفري العلماء املعتمدين له

" تنبيه الغيب على تكفري ابن عريب       "  ممن ألف يف تكفريه العالمة برهان الدين البقاعي ومسى كتابه            -١
ن عريب املنسوب إىل التصوف املوسوم عند وبعد فإين ملا رأيت الناس مضطربني يف اب :" قال يف مقدمته  

أهل احلق بالوحدة ومل أر من شفى القلب يف ترمجته وكان كفره يف كتابه الفصوص أظهر منـه يف                   
غريه أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا حىت يعلم حاله فيهجر مقاله ويعتقد احنالله وكفره وضالله                 

  ١"وأنه إىل اهلاوية مآبه ومآله 
 يعين ابن عريب –قوله :" الم زين الدين العراقي له كراسة يف تكفري ابن عريب يقول فيها شيخ اإلس -٢
 كالم ضالل وشرك واحتاد وإحلاد فجعل تركهم لعبادة األوثان �... ال تذرن آهلتكم� يف قوم نوح –

:" سة وقال يف نفس الكرا٢" احلق بقدر ما تركوا     من  اليت اهم نوح عن عبادا جهال يفوت عليهم         
فهو كالم مسموم ظـاهره القـول   ) فهو عني ما ظهر وعني ما بطن       (- يعين ابن عريب     -وأما قوله   

وهـو  (عينه ويدل على إرادته لذلك صرحيا قوله بعد ذلـك     هي  بالوحدة املطلقة وأن مجيع خملوقاته      
حد وهو عني   واملتكلم وا (وكذا قوله بعد ذلك     ) املسمى أباسعيد اخلراز وغري ذلك من أمساء احملدثات       

  ٣اهـ" وقائل ذلك واملعتقد له كافر بإمجاع املسلمني ) السامع
ذن لـه   هو الذي أ� ممن أفىت بكفره بدر الدين بن مجاعة حيث قال ردا على قول ابن عريب أنه       -٣

 أن ياذن يف املنام فيما خيـالف أو يضـاد        � اهللا   وحاشى رسول :" كتابه الفصوص مانصه  يف تأليف   

                                     
  1 ٢١ تنبيه الغيب على تكفري ابن عريب ص 

  2 ٥٢ تنبيه الغيب ص 
  3 ٦٤ املصدر الساسق ص 
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 يعين ابن عريب -بل ذلك من وساوس الشيطان وحمنته وتالعبه برأيه وفتنته وأما إنكاره قواعد اإلسالم 
؛ وكذلك قولـه يف نـوح    د فهو كافر به عند علماء التوحيد       ما ورد يف الكتاب والسنة من الوعي       -

 ١اهـ" وهود عليهما السالم قول لغو باطل مردود 
لي بن حممد احلامتي الطائي األندلسي صـاحب    حممد بن ع  :"  وقال مشس الدين الذهيب يف ترمجته      -٤

هـ ورأيته قد حدث عن أيب احلسن بن اهلذيل باإلجازة ويف           ٦٣٨مات سنة   )فصوص احلكم (كتاب  
النفس من ذلك شيء مسع منه التيسري أليب عمرو الدامي شيخنا حممد بن أيب الذكر الصقلي املطـرز                  

ذيل وروى احلديث عن مجاعة ونقل رفيقنا أيب        بسماعه من أيب بكر بن أيب مجرة وبإجازته من ابن ه          
الفتح اليعمري وكان متثبتا قال مسعت اإلمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول مسعت شيخنا أبا حممـد       

هو شيخ سوء شـيعي  : بن عبد السالم السلمي يقول وجرى ذكر أيب عبد اهللا بن عريب الطائي فقال             
كرنا بدمشق التزويج باجلن فقال هذا حمال ألن اإلنس    قال نعم ؛ تذا   ! كذاب فقلت له وكذاب أيضا      

جسم كثيف واجلن روح لطيف ولن يعلق اجلسم الكثيف الروح اللطيف مث بعد قليل رأيته وبه شجة                 
تزوجت جنية فرزقت منها ثالثة أوالد فاتفق يوما أين أغضبتها فضربتين بعظم حصلت منه هذه  : فقال

"  معناه ؛ قلت نقله يل حبروفه ابن رافع من خط أيب الفـتح               الشجة وانصرفت فلم أرها بعد هذا أو      
 ٢اهـ

 : وقال الذهيب أيضا يف ترمجة ابن عريب من السري
" ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان ال كفر فيه فما يف الدنيا كفر نسأل اهللا العفو والنجاة       " 

 ٣اهـ 
ال شك  : " ية والعشرين من فتاويه املكية مانصه      قال أبو زرعة ويل الدين العراقي يف املسألة احلاد         -٥

إن  عنه على الكفر الصريح الذي ال شك فيه وكذلك فتوحاته املكية ف            ةيف اشتمال الفصوص املشهور   
ر إىل وفاته فهو كافر خملد يف النار بال شك وقد صح عندي عن احلافظ               صح صدور ذلك عنه واستم    

  إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرم أم مل تنذرهم ال      � املزي أنه نقل من خطه يف تفسري قوله تعاىل        
 ٤"كالما ينبو عنه السمع ويقتضي الكفر وبعض كلماته ال ميكن تأويلها  ]٦البقر  [ �يؤمنون 

وليحترز من مواضع كثرية من كالم ابن عريب الطائي يف فصوصه           :"  قال اإلمام أبوعلي السكويت    -٦
ز أيضا من مواضع كثرية من كالم ابن الفارض الشاعر وأمثاله ممـا             وفتوحاته املكية وغريمها وليحتر   

يشريون بظاهره إىل القول باحللول واإلحتاد ألنه باطل بالرباهني القطعية مث قال وكل كالم وإطـالق            

                                     
  1 ٤٩٤ انظر نص الفتوى يف العلم الشامخ للمقبلي ص

. ٣٥٣-٥/٣٥٢افظ بن حجر يف اللسان  ونقله احل٦٣٠-٣/٦٢٩  ميزان اإلعتدال  2  
  3 ٤٨/ ٢٣ سري أعالم النبالء 

  4 ١٢٤ تنبيه الغيب ص 
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يوهم الباطل فهو باطل باإلمجاع فأحرى وأوىل بطالنه إذا كان صرحيا يف الباطل فإن قالوا مل نقصـد   
نا وإشاراتنا اإلحتاد واحللول وإمنا قصدنا أمرا آخر تفهم عنا قلنا هلم اهللا أعلم مبـا يف                 بكالمنا ورموز 

 إىل  اتالضمائر وما خيفى يف السرائر وإمنا اعترضنا حنن األلفاظ واإلطالقات اليت تظهر فيها اإلشـار              
   ١"اإلحلاد واحللول واإلحتاد 

 . اتفق القضاة على تكفريه-٧
الء الدين حممد البخاري احلنفي ذكر عنده ابن عريب هذا فقال قاضي املالكية وذلك أن عالمة زمانه ع  

ميكن تأويل كالمه، فقال له البخارى كفرت وسلم له أهل عصره           : أنذاك مشس الدين حممد البساطي    
ممن كان يف جملسه ومن غريهم وما طعن أحد منهم فيه بكلمة واحدة وقد كان منهم حافظ العصـر      

هاب الدين أمحد بن حجر العسقالين وقاض القضاة زين الدين عبد الرمحن التفهين             قاضي الشافعية ش  
وقاض القضاة حممود العيين احلنفي والشيخ حيي السريامي احلنفي وقاضي القضاة حمب الدين أمحد بن               
 نصر اهللا البغدادي احلنبلي وزين الدين أبو بكر القمي الشافعي وبدر الدين حممد بن األمانة الشافعي                
وشهاب الدين أمحد بن تقي املالكي وغريهم من العلماء والرؤساء وما خلص البساطي من ذلك إال                

  ٢.بالرباءة من اعقاد اإلحتاد ومن طائفة اإلحتادية وتكفريه ملن يقول بقوهلم
 وألف يف تكفريه مجاعة منهم شهاب الدين أمحد بن حيي بن أيب حجلة التلمساين احلنفي واإلمام                 -٨

وقد كتب كل مـن راقـب اهللا تعـاىل    " ين عبد اللطيف بن بلبان الصويف وقال يف كتابه    سيف الد 
بلوازم فرضه والذي امتنع    تعاىل  وخشيه وامتنع كل من التبسه خمافة غريه وغشيه فالذي كتب قام هللا             

 فهو املسؤول عن ذلك يف يوم عرضه فإن زعم أنه ترك خوف الفتنة من املخالفني فتلك حمنة يف الدين          
  ٣".مبا وجب على كل عامل من التبيني 

 وممن ألف يف تكفريه وتكفري أمثاله القدوة العارف عماد الدين أمحد بن إبراهيم الواسطي ولـه                 -٩
 :ثالثة كتب يف هذا املوضوع

 . أشعة النصوص يف هتك أستار الفصوص- أ
 . لوامع اإلسترشاد يف الفرق بني التوحيد واإلحلاد-ب
  ٤." يف الفرق بني اإلحلاد والتوحيد البيان املفيد -ج

 : وممن كفره العالمة مشس الدين حممد بن يوسف اجلزري-١٠

                                     
١٢٧-١٢٦وعنه تنبيه الغيب ص ) حنت العوام فيما يتعلق بعلم الكالم(  كتابه  1  

  2 ٢٣٧ وكتاب الصوفية متعقدا ومنهجا ص ١٢٨-١٢٧ املصدر السابق ص 
  3 ١٣٨-١٣٧ مصرع التصوف 

  4 ١٤٠ابق ص  املصدر الس
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وحكمه بصحة عبادة قوم نوح لألصنام كفر وقوله إن احلق املرته هو اخللق املشبه كـالم                :" قال عنه 
ورد لقوله  باطل متناقض وهو كفر وقوله عن قوم هود وحصلوا يف عني القرب افتراء على اهللا تعاىل                 

فيهم وقوله زال البعد وصريورة جهنم يف حقهم نعيما كذب وتكذيب للشرائع وأما من يصدقه فيما                
قال فحكمه كحكمه يف التضليل والتكفري إن كان عاملا وإن كان ممن ال علم له فإن قال ذلك جهال                   

  .١"عرف حبقيقة ذلك وجيب تعليمه وردعه عنه مهما أمكن 
 القدوة برهان الدين إبراهيم بن معضاض اجلعربي والعالمة زين الدين عمـر       وممن كفره اإلمام   -١١

بن أيب احلرم الكتاين الشافعي ومن جوابه قوله يعين ابن عريب يف قوم هود كفر ألن اهللا تعاىل أخرب يف                    
القرآن العظيم عن عاد أم كفروا برم والكفار ليسوا على صراط مستقيم فالقول بأم كانوا عليه                

  ٢.مكذب لصريح القرآن ويأمث من مسعه ومل ينكره إذا كان مكلفا وإن رضي به كفر
 لقد كفر الذين قالوا إن � ممن كفره أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي عند تفسري قوله تعاىل  -١٢

ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقـر        : " مانصه ] ١٧املائة   [ �ا  ...اهللا هو املسيح ابن مرمي    
إلسالم ظاهرا وانتمى إىل الصوفية حلول اهللا يف الصور اجلميلة ومن ذهب من مالحدم إىل القول                با

باإلحتاد والوحدة كاحلالج والشعوذي وابن أحلى وابن عريب املقيم بدمشق وابن الفـارض وأتبـاع        
ـ    -وعد مجاعة مث قال وإمنا سردت هؤالء نصحا لدين اهللا           ...هؤالء كابن سبعني    –ك  يعلـم اهللا ذل

وشفقة على ضعفاء املسلمني وليحذروا فهم شر من الفالسفة الذين يكذبون اهللا ورسوله ويقولـون               
بقدم العامل وينكرون البعث وقد أولع جهلة ممن ينتمي إىل التصوف بتعظيم هؤالء وادعـائهم أـم            

 .٣" صفوة اهللا وأولياؤه 
علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي       وممن كفره هو وأمثاله القاضي شيخ اإلسالم تقي الدين           -١٣
ومن كان من هؤالء الصوفية املتأخرين كابن عريب وغريه فهم ضالل جهال خارجون عـن               :" فقال

 .  ونقله الكمال الدميلي والتقي احلصين٤" طريقة اإلسالم فضال عن العلماء 
به على ابن عـريب   وممن أحرق كتب ابن عريب احلافظ تقي الدين الفاسي الذي ألف كتابا يرد         -١٤

 وممن صنع ذلك من العلماء املعتربين الشيخ ـاء          ٥"وقد أحرقت كتب ابن عريب غري مرة        :" قال فيه 
 .٦الدين السبكي

                                     
٤٩٥ انظر الفتوى يف العلم الشامخ ص  1  

  2 ٤٩٦ املصدر السابق 
٣/٤٤٨ البحر احمليط أليب حيان  3  

  4 ١٤٣تنبيه الغيب ص  
  5  ١٤٣ مصرع التصوف ص

  6 ١٤٣ املرجع السابق 
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 ومن العلماء الذين كفروه العالمة القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود الـزواوي املـالكي      -١٥
 مـن اهلـذيان     - يعين الفصوص    -تضمنه هذا التصنيف    ما  وأما  :" شارح صحيح مسلم الذي قال    

والكفر والبهتان فهو كله تلبيس وضالل وحتريف وتبديل فمن صدق بذلك أو اعتقد صحته كـان                
 ملحدا يف آيات اهللا مبدال لكلماته فـإن         �كافرا ملحدا صادا عن سبيل اهللا خمالفا لسنة رسول اهللا           

أخفى ذلك وأسره كان زنـديقا      أظهر ذلك وناظر عليه كان كافرا يستتاب فإن تاب وإال قتل وإن             
فيقتل مىت ظهر عليه وال تقبل توبته إن تاب ألن توبته ال تعرف فقد كان قبل أن يظهر عليه يقـول                     
خبالف ما يبطن فعلم بالظهور عليه خبث باطنه وهؤالء القوم يسمون الباطنية مل يزالوا مـن قـدمي                  

 مىت ظهر عليهم وينفون من األرض وعادم   الزمان ضالال يف األمة معروفني باخلروج من امللة يقتلون        
التمصلح والتدين وادعاء التحقيق وهم على أسوأ طريق فاحلذر كل احلذر منهم فإم أعداء اهللا وشر                
من اليهود والنصارى ألم قوم ال دين هلم يتبعونه وال رب يعبدونه وواجب على كل من ظهر على                  

 ليحكموا فيه حبكم اهللا تعاىل وجيب على من ويل األمر إذا            أحد منهم أن ينهي أمره إىل والة املسلمني       
مسع دا التصنيف البحث عنه ومجع نسخه حيث وجدها وإحراقها وأدب من ام ذا املـذهب أو                

 ١"نسب إليه أو عرف به على قدر قوة التهمة عليه حىت يعرفه الناس وحيذروه 
وأمـا تصـنيف    :" افعي قال عن الفصوص    وممن كفره نور الدين علي بن يعقوب البكري الش         -١٦

تذكر فيه هذه األقوال ويكون املراد ا ظاهرها فصاحبها ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك بل هـو                   
كاذب فاجر كافر يف القول واإلعتقاد ظاهرا وباطنا وإن كان قائلها مل يرد ظاهرها فهو كافر يف قوله    

 إال أن يكون جاهال باألحكام جهال تاما عاما وال يعذر       ضال جبهله وال يعذر يف تأويله بتلك األلفاظ       
يف جهله ملعصية لعدم مراجعة العلماء والتصانيف على الوجه الواجب من املعرفة يف حق من خيوض يف 
أمر الرسل ومتبعيهم أعين معرفة األدب يف التعبريات على أن يف هذه األلفاظ ما يتعـذر أو يتعسـر                   

  ٢" تأويله بل كلها كذلك 
من صدق هذه املقالة الباطلـة أو       :"  وممن كفره جنم الدين حممد بن عقيل البالسي الذي قال          – ١٧

رضيها كان كافرا باهللا تعاىل يراق دمه وال تنفعة التوبة عند مالك وبعض أصحاب الشافعية ومن مسع        
مل يرتجر باللسان   هذه املقالة القبيحة تعني عليه إنكارها بلسانه بل جيب عليه منع قائلها بالضرب إن               

 .٣"فإن عجز عن اإلنكار بلسانه أو بيده وجب عليه إنكار ذلك بقلبه وذلك أضعف اإلميان 
وقد ظهرت أمـة    :"  وممن كفره العالمة أبو أمامة حممد بن علي بن النقاش املصري الذي قال             -١٨

 ألفاظا واستدلوا منها  ضعيفة العقل نزرة العلم اشتغلوا ذه احلروف وجعلوا هلا دالالت واشتقوا منها           

                                     
٤٩٨ العلم الشامخ ص  1  

١٤٥ -١٤٤ مصرع التصوف ص   2  
  3 ١٤٧ – ١٤٦ املرجع السابق ص 
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على مدد ومسوا أنفسهم بعلماء احلروف مث جاءهم شيخ وقح من جهلة العامل يقال له البوين ألف فيه                  
مؤلفات وأتى فيها بطامات ومن احلروف دخلوا للباطن وأن للقرآن باطن غري ظاهر بل وللشـرائع                

لحدين كابن عـريب وابـن      باطنا غري ظاهرها ومن ذلك تدرجوا إىل وحدة الوجود وهو مذهب امل           
سبعني وابن الفارض ممن جيعل وجود اخلالق هو الوجود املخلوق وقد ال يرضى هؤالء بلفظ اإلحتـاد   

 مأهلون للخيال معظمون له ال سيما ابن عريب منـه         توهم م :"   اهـ مث قال    ١" بل يقولون بالوحدة    
و من اخليال الباطل وقـد  علـم         ويسميه أرض احلقيقة وهلذا يقولون جبواز اجلمع بني النقيضني وه         

املعتنون حباهلم من علماء اإلسالم كالشيخ عز الدين بن عبد السالم وابن احلاجب وغريمها أن اجلـن           
ت كالما يسمعونه وأنوارا يروا فيظنون ذلك كرامات وإمنا هي أحـوال            فوالشياطني متثلت هلم وأل   

 ٢اهـ" شيطانية ال رمحانية وهي من جنس السحر 
ن العلماء الذين كفروه العالمة مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام النحوي اللغـوي                 وم -١٩

 : الشهري الذي كتب على نسخة من كتاب الفصوص
 ضلت أوائل مع أواخـر     هذا الـذي بضـالله     " 

 لينأ عين فهـو كـافر      من ظن فيـه غـري ذا         
 ونقيض احلكم وضالل األمم كتاب يعجز الذم عن وصفه وقـد اكتنفـه        هذا كتاب فصوص الظلم   

الباطل من بني يديه ومن خلفه لقد ضل مؤلفه ضالال بعيدا وخسر خسرانا مبينا ألنه خمالف ملا أرسل                
 اهـ.٣" اهللا به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته 

والطريقة الثانية وهـي    :"... لذي قال  ومنهم العالمة القاضي أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون ا          -٢٠
 بالبدع وهي طريقة قوم من املتأخرين جيعلون الطريقة األوىل وسيلة إىل كشف حجاب احلس               ةمشوب

ألا من نتائجها ومن هؤالء املتصوفة ابن عريب وابن سبعني وابن برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم                
نة بصريح الكفر ومستهجن البدع وتأويل الظاهر       ودان بنحلتهم وهلم تآليف كثرية يتداولوا مشحو      

لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إىل امللة أو عـدها يف الشـريعة    
وليس ثناء أحد على هؤالء حجة ولو بلغ املثين ما عسى أن يبلغ من الفضل ألن الكتاب والسنة أبلغ                   

 هذه الكتب املتضمنة لتلك العقائد املضلة وما يوجـد مـن   فضال أو شهادة من كل أحد وأما حكم 
د البن سبعني وخلع النعلني البن بنسخها بأيدي الناس مثل الفصوص والفتوحات املكية البن عريب وال

قسي وعني اليقني البن برجان وما أجدر الكثري من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساين وأمثاهلما أن    
شرح ابن الفرغاين للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض فـاحلكم يف هـذه       يلحق ذه الكتب وكذا     

                                     
  1 ١٤٨-١٤٧وعنه مصرع التصوف ص ) السابق والالحق( املسمى  تفسريه

١٥٠ املرجع السابق ص 2  
١٥٠  املرجع السابق ص   3 
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الكتب وأمثاهلا اذهاب أعياا مىت وجدت بالتحريق بالنار والغسل باملاء حىت ينمحى أثر الكتاب ملـا       
يف ذلك من املصلحة العامة يف الدين مبحو العقائد املختلفة فيتعني على ويل األمر إحراق هذه الكتب                 

     ١اهـ " للمفسدة العامة ويتعني على من كانت عنده التمكني منها لإلحراق دفعا 
مجيع : قال العلماء:"  وممن كفره العالمة مشس الدين حممد العيزرى الشافعي فقال عن الفصوص  -٢١

شعب : ما فيه كفر ألنه دائر مع عقيدة اإلحتاد وهو من غالة الصوفية احملذر من طرائقهم وهم شعبان                
ة يعتقدون حلول اخلالق يف املخلوق، وشعب احتادية ال يعتقدون تعددا يف الوجود يف زعمهم أن حلولي

ومنـهم ابـن    :مث قال   ...العامل هو اهللا وكل فريق منهم يكفر اآلخر ؛ وأهل احلق يكفرون الفريقني            
ء ذكر هؤالء باحللول واإلحتاد مجاعة مـن علمـا        :الفارض صاحب الديوان وعد مجاعة معه مث قال         

الشريعة املتأخرين كالشيخ عز الدين بن عبد السالم وأيب عمرو بن الصالح وابن دقيق العيد وشـيخ          
الفقهاء الزين الكتاين وقاضي القضاة الشيخ تقي الدين السبكي وحكم بتكفريهم القضاة األربعة بدر              

   ٢اهـ " بن مجاعة والزين احلنفي والشرف الزواوي والسعد احلنبلي الدين ا
ويف كالم ابن عريب من الكفر      :" احلافظ الرحالة مشس الدين أبو عبد اهللا املوصلي الشافعي قال          -٢٢

الصريح الذي الميكن تأويله شيء كثري يضيق هذا الوقت من وصفه ومنه تفسري امسه العلي؛ بأن قال                 
 ٣اهـ " وهو املسمى أبا سعيد اخلراز !! العلي على من  ؟ وما مث إال هو 

يف " ضي مشس الدين حممد بن أمحد البساطي املالكي يف أول كتابه يف أصول الـدين ؛           قال القا  -٢٣
األوىل الدهرية والثانية متـأخرو     وخالفنا يف ذلك طوائف     : املسألة السادسة يف حدوث العامل مانصه     

الفالسفة كأرسطو ومن تبعه من ضالل املسلمني وابن سينا والفارايب ومن حلى كالمـه وزخرفـه                
   ٤اهـ " صاحلني كابن عريب وابن سبعني بشعار ال

وقد كنـت سـألت     :"  ذكر شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف ترمجة ابن الفارض مانصه           -٢٤
شيخنا سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين عن ابن عريب فبادر باجلواب بأنه كافر، فسألته عن ابـن        

ع واحد ؟ وأنشدته من التائيـة       وضنهما وامل ما الفرق بي  :تكلم فيه فقلت  أن أ ال أحب   : الفارض فقال 
  ٥اهـ" فقطع علي بعد إنشادي عدة أبيات بقوله هذا كفر، هذا كفر 

 وممن كفره أيضا العالمة برهان الدين السفاقيين صاحب اإلعراب ونظم قصيدة طويلة رائعة يف               -٢٥
 : الرد عليه وعلى أمثاله يقول فيها

ــدوة ــائي يف ذاك ق ــيخهم الط  يرى كل شيء يف الوجود هو احلقـا         فش

                                     
  1 ٥٠٠ والعلم الشامخ ص ١٥٢-١٥٠ تنبيه الغيب على تكفري ابن عريب ص 

  2 ٤٩٥ العلم الشامخ ص 
  3 ١٥٤ مصرع التصوف ص 

١٥٥ -١٥٤ املرجع السابق 4  
٤/٣٦٥ لسان امليزان  5  
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 وكلهم بالكفر قـد طوقـوا طوقـا        وكم من غوي كابن سـبعني مثلـه       
 ١فـال بــرد اهللا ثـراهم وال أســقى   نوي وابن فـارض   ووكالششتري الق 

 وقال حافظ عصره وفريد دهره مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب بعد حط احلافظ                 -٢٦
فكيف لو رأى الشيخ كالم ابن عريب الذي هو حمـض  : "  الدين بن اد على احلريري الصويف سيف

آحـاد  به  الكفر والزندقة لقال هذا الدجال املنتظر ولكن كان ابن عريب منقطعا عن الناس إمنا جيتمع                
كـان علـى   اإلحتادية ال يصرح بأمره لكل أحد ومل تشتهر كتبه إال بعد موته وهلذا متادى أمره فلما  

رأس السبع مائة جدد اهللا هلذه األمة دينها تكه وفضيحته ودار بني العلماء كتابه الفصوص وقد خط            
 ثين به شيخنا ابن تيمية عـن التـاج        عليه الشيخ القدوة الصاحل إبراهم بن معضاد اجلعربي فيما حد         

) لعـامل وال حيـرم فرجـا   كان يقول بقدم ا: (رنباري أنه مسع الشيخ إبراهيم يذكر ابن عريب قال   االب
رأيت شيخا جنسا يكذب بكل كتاب أنزله اهللا        : وحكى عنه ابن تيمية أنه قال ملا اجتمعت بابن عريب         

  اهـ٢"رسله اهللا وبكل نيب أ
عـددا مـن    " حتذير النبيه والغيب من اإلفتتان بابن عريب        "  وذكر تقي الدين الفاسي يف كتابه        -٢٧

كر بن حممد بن صاحل اجليلي املعروف بابن اخلياط الشـافعي املفـيت   العلماء الذين كفروه منهم أبو ب 
واملدرس باملعينية والقاضي شهاب الدين أمحد بن علي الناشري الشافعي مفيت زبيد وفاضل الـيمين               
شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر املقري الشافعي الذي نظم قصيدة رائعة تبلغ ستا وسبعني بيتا يقول                 

 :فيها
 وغر ا من غر بني احلواضـر       حارب اهللا رـا   حون كتب   

 على اهللا يف ما قال كل التجاسر       يب واجتـرا   يجتاسر فيها ابن العر   
 فريب مربـوب بغـري تغـاير        فقال بأن العبد والرب واحـد     
 إله وعبد فهو إنكـار فـاجر       وأنكر تكليفا إذ العبـد عنـده      
 جتلى عليها فهو إحدى املظاهر     وقال جتلى احلق يف كل صورة     
 أعاديه من أمثال هذي الكبائر      فسبحان رب العرش عما يقوله    
  ٣وإال فصدقه تكن شر كـافر      فكذبه يا هذا تكن خري مـؤمن  

 
مد بن حممد البخاري احلنفـي   وممن كفر ابن عريب وأمثاله نادرة الزمان عالء الدين حممد بن حم -٢٨

ونقل عن القاضي عضـد     ) فاضحة امللحدين وناصحة املوحدين     (الذي صنف يف ذلك رسالة مساها       
 ٤"حيكى عنه أنه كان كذابا حشاشا كأوغاد األوباش " الدين تكفريهم فإنه قال يف وصفه ألبن عريب 

                                     
  1 ١٦٠ تنبيه الغيب ص 

٦٢ إىل ٥٧ الورقة ٢٠ التاريخ اإلسالمي للذهيب ج 2  
  3 ١٥٢- ١٤١والرد على القائلني بوحدة الوجود للقاري ص ٥٠٤ العلم الشامخ ص 

  4 ١٦٤ مصرع التصوف ص 
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ريقية وقد سئل عن ابن عريب وعـن         وقال العالمة أبو عبد اهللا حممد بن عرفة التونسي عامل إف           -٢٩
 ١"إن من نسب إليه هذا الكالم ال يشك مسلم منصف يف فسقه وضالله وزندقته:" بعض كالمه فقال

   اهـ 
بدر الدين حسني بن عبد الرمحن األهـدل الـيمين          :  وممن صنف يف تكفري ابن عريب وأضرابه       -٣٠

عن حقائق التوحيد وعقائـد املوحـدين       احلسيين نسبا وبلدا وقد ألف كتابني األول كشف الغطاء          
 ٢.بيان حكم الشطح والنص على مروق ابن عريب وابن الفارض واتباعهما من امللحدين: والثاين
حمي الدين بن عريب صاحب الفصوص وغريه حممد        :"  قال احلافظ عماد الدين إمساعيل بن كثري       -٣١

اف البالد وأقام مبكة مدة وصنف فيهـا        بن علي بن حممد  بن عريب أبو عبد اهللا الطائي األندلسي ط            
يف حنو عشرين جملدا فيها ما يعقل وماال يعقل وما ينكر وماال ينكر  ) بالفتوحات املكية (كتابه املسمى   

ـ         فيه أشياء كثرية ظاهرها كفر صريح      )فصوص احلكم   (وما يعرف وما ال يعرف وله كتابه املسمى ب
  اهـ٣"

وهـو  ) الرد على القائلني بوحدة الوجود    (لقارئ واسم كتابه     علي ا   وممن ألف يف تكفريه املال     -٣٢
 .مطبوع

تسفيه (واسم كتابه ) ٩٤٥ت (براهيم احلليب إبراهيم بن حممد بن إ وممن ألف يف تكفريه العالمة -٣٣
 .طبع بتحقيق علي رضى) الغيب يف ترتيه ابن عريب

وحيـرم  ):" التحـبري (يف كتابه  وممن كفره جالل الدين السيوطي بعد أن كان يدافع عنه، قال       -٣٤
حترميا غليظا أن يفسر القرآن مبا ال يقتضيه جوهر اللفظ كما فعل ابن عريب املبتدع الذي ينسب إليه                  

  ٤اهـ " كتاب الفصوص  الذي هو كفر كله 
د الصـوفية علمـا      أيب القاسم اجلنيد سي    نعتقد أن طريق  و:" كتابه إمتام الدراية شرح النقاية     وقال يف 
 خال من البدع دائر على التفويض والتسليم والتربي مـن الـنفس             وصحبة طريق مقوم فإنه   وعمال  

" خبالف طريق مجاعة من املتصوفة كابن عريب الطائي وأضرابه فإا زندقة منافية للكتـاب والسـنة      
 اهـ ٥

 : فهذه مجاعةتزيد على اخلمسني من أكابر األئمة والقضاة وهم
 برهان الدين  البقاعي  .١

 إلسالم زين الدين العراقي شيخ ا .٢

                                     
  1 ١٧٥ املرجع السابق ص 

  2 ٢١٩-١/٢١٨البدر الطالع للشوكاين  انظر 
١٣/١٣٥ البداية والنهاية  3  

  4 هـ١٤١٦زهري عثمان علي نور /  حتقيق د٥٣٧ التحبري يف علم التفسري ص 
٢٩٧ ص ١١ جملة احلكمة العدد  5  
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 بدر الدين بن مجاعة  .٣

 شيخ اإلسالم بن حجر العسقالين  .٤

 ويل الدين العراقي  .٥

 اإلمام أبو علي السكوين  .٦

 عالء الدين البخاري احلنفي  .٧

 قاضي القضاة زين الدين التفهين  .٨

 قاضي القضاة حممود العيين احلنفي  .٩

 الشيخ حيي السريامي احلنفي  .١٠

 ين أمحد بن نصر اهللا احلنبلي  قاضي القضاة حمب الد .١١

 زين الدين أبو بكر القمين الشافعي  .١٢

 بدر الدين حممد بن األمانة الشافعي  .١٣

 شهاب الدين أمحد بن تقي املالكي  .١٤

  املالكي يبساطالمشس الدين حممد  .١٥

 شهاب الدين أمحد بن حيي التلمساين احلنفي  .١٦

 اإلمام سيف الدين عبد اللطيف بن بلبان الصويف .١٧

 ين أمحد بن إبراهيم الواسطي عماد الد .١٨

 مشس الدين حممد بن يوسف اجلزري  .١٩

 برهان الدين اجلعربي  .٢٠

 زين الدين عمر بن أيب احلرم الكتاين الشافعي   .٢١

 ي الدين علي بن عبد الكايف السبكي  تق .٢٢

 تقي الدين الفاسي املكي  .٢٣

 اء الدين السبكي  .٢٤

 الكمال الدمريي  .٢٥

 التقي احلصين  .٢٦

 ود املالكي شرف الدين عيسى بن مسع .٢٧

 نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي  .٢٨

 جنم الدين حممد بن عقيل الشافعي  .٢٩

 العالمة حممد بن علي بن النقاش املصري .٣٠

 النحويمجال الدين بن هشام  .٣١
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 قاضي القضاة عبد الرمحن بن خلدون  .٣٢

 مشس الدين حممد العيزري الشافعي  .٣٣

 عز الدين بن عبد السالم .٣٤

 أبو عمرو بن الصالح  .٣٥

 و الفتح بن دقيق العيد أب .٣٦

 شيخ الفقهاء الزين الكتاين .٣٧

 احلراينبن تيمية اشيخ اإلسالم  .٣٨

 بن كثري الدمشقي اعماد الدين  .٣٩

 احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا املوصلي  .٤٠

  اإلمام أبو حيان األندلسي .٤١

 سراج الدين البلقيين  .٤٢

 برهان الدين السفاقيين .٤٣

 مشس الدين الذهيب  .٤٤

  القاضي عضد الدين  .٤٥

  بكر بن حممد بن صاحل املعروف بابن اخلياط أبو .٤٦

 شهاب الدين أمحد بن علي الناشري الشافعي .٤٧

  بدر الدين حسني بن عبد الرمحن األهدل اليمين .٤٨

 شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر املقرئ  .٤٩

 أبو عبد اهللا حممد بن عرفة التونسي  .٥٠

 املال علي القارئ  .٥١

 جالل الدين السيوطي  .٥٢

  إبراهيم بن حممد احلليب .٥٣

فهل ميكن بعد هذا العدد الكثري من علماء املسلمني الذين تدور عليهم الفتوى أن يدعى أن مجهـور               
 .علماء األثر والفقه يثنون عليه

  ا��ج� ا�/���
مهزلة تضحك الثكاىل إذ هذا ضرب من " أن ا � �� � �`$ ثDث1 أش%� ��� و�=ء وا�  :" قوله

 لو صحت ملا كانت مدحا إذ لو كانت كذلك لكان رسول اخلرافات املستحيلة عقال وعرفا وعادة مث
وإمنا الصواب أن هذا الزنديق مرت عليه هذه األشهر         أحق ا    وصحبه والتابعون هلم بإحسان      �اهللا  

 . ومل يتوضأ بل مل يتوضأ أكثر من ذلك ألن املرتد ال وضوء له وقد عرفت تكفري العلماء له
 : ا��ج� ا�/��*
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صنف كتابه الفتوحات املكية وضعه على ظهر الكعبة ورقا من غري وقاية عليه فمكث أنه ملا " أما قوله
 "على ظهرها سنة مل ميسسه مطر وال أخذ منه الريح ورقة واحدة مع كثرة الرياح واألمطار مبكة

ـ     :  فنقول أوال  ابر فليأتنـا  هذا كذب مفضوح ألن هذا الكتاب موجود وهو كسائر الكتب ومن ك
 .     حمجم من املاء مث نرى ما حيدثا ملءبنسخته نرش عليه

هذه أصنام قريش كانت فوق الكعبة أزمانا طويال مل تضرها األمطار والرياح فهل هذا دليـل                : ثانيا
 .ومانعلم له سلفا غريهم! على أا على احلق ؟

 : ا��ج� ا��ا�(

 أخشى أن يكون خمطؤه     :؛ فقال ه اهللا عمن خيطئ الشيخ حمي الدين      وسئل العماد بن كثري رمح    :" قوله
 " هو اخلاطئ 

فالرد عليه من وجوه أوهلا أن هذا مل يثبت من طريق حيتج به ألن ناقله هو الشعراين الذي لو سـلمنا         
  ١.ثقته فإخباره ذا مردود ملا تقرر يف كتب املصطلح من أن رواية املبتدع ملا يؤيد مذهبه مردودة

 .بن عريبكفريه الدم نقله عن ابن كثري من تما تق: ثانيهما
ثالثها أن ابن كثري كان مع شيخ اإلسالم ابن تيمية وأمثاله ممن يشدد النكري علـى ابـن عـريب ومل             

 .خيطئهم
أنه لو سلمنا جدال ثبوته لتعني تأويله بأن جمرد ختطئة ابن عريب قليل يف حقه إذ حقه الـتكفري    : رابعها

 .فمخطئه خاطئ من هذه احليثية
 

                                     
١/٣٦٢ وشرح ألفية السيوطي لألثيويب١٢١ -١٢٠ والكفاية للخطيب ٣٢٥ -٣٢٤ وتدريب الراوي ١٥٠ -١٤٩ انظر مقدمة ابن الصالح ص  1  
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 � ا�>"�ي ت8�0>�ت �� ت�ج6
  :قال مفتاح التجاني

 " U��@ا���=ر ا� :            *��� ��ج��* ج����1   �وأ�� ا���=ر ا�@��U ا���K���K��  Lج��1 ��� ا�9`��ي �
 )  ١٨-١٥ص (أخل ..."�� ج�1 ا�����ء

 .والرد على هذه الترمجة من ثالثني وجها على سبيل البسط ترجع إمجاال إىل ستة أوجه
 : ا��ج2 ا8ول

إن هللا عبدا بني أظهركم حاضرا معكم يف جملسكم هذا يرتل إليه يف كل :" نه قالما نقل عن البكري أ
 :  فهذا باطل. بلفظهـاه"يوم ملك صبيحة يأمره مبكارم االخالق وينهاه عن مساوئها يعين نفسه 

 ملا  �من يدريه أنه ملك إذ امللك لو جاء يف صورته املالئكية ملا وسعته األرض كلها بدليل أنه                  : أوال
  ١أى جربيل على صورته سد عنه األفق ر

 ولو جعلناه ملكـا  �: إن امللك جاءه يف صورة بشر فكيف عرف أنه ملك، وقد قال تعاىل  : فإن قال 
 ].٠٩األنعام  [ �جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون 

أن الشياطني أنه قد نص غري واحد من العلماء كعز الدين بن عبد السالم وابن احلاجب وغريمها : ثانيا
تتمثل هلؤالء وألفت كالما يسمعونه وأنوارا يروا يظنون ذلك كرامات وإمنا هي أحوال شيطانية ال               

 . ٢رمحانية وهي من جنس السحر 
والشيطان جيئ على صورة الصاحلني كثريا وال يقدر : " ويف الرماح للفويت ناقال عن زين الدين مانصه

 ٣ "�اهللا على التمثل بصورة رسول 
 على عمـر  � ال نيب آخر وال ملك ؛ هلذا غضب رسول اهللا   �الرسول إىل كافة الناس حممد      : ثالثا

 ٤" لو كان موسى حيا مث اتبعتموه واتركتموين لضللتم :" حينما رأى معه صحيفة من التوراة فقال له
وأمره بشيء أواه مل يصح عن أحد من الصحابة وال التابعني وال األئمة املتبوعني أنه أتاه ملك   : رابعا

عن شيء آخر ؛ نعم قد يسمع بعضهم تسليم امللك دون أن يراه كما وقع للصحايب عمـران بـن                    
 أنـه جربيـل   �حصني أو يراه على صورة بشر كما يف حديث جربيل الطويل ولو مل خيربهم النيب          

 .ملاعرفوه أما أن يراه على صورته امللكية فال يستطيع ذلك
  :ا��ج2 ا�!���

جاورت مبكة املشرفة مع األستاذ سيدي حممد البكري الصديق يف بعض : ل عن الشعراين أنه قالما نق
 له شديد اإلتصال به بينما هو جالس باحلرم الشريف بباب إبراهيم وأنا             املالزمةجماوراته وكنت كثري    

                                     
  1 )٤٩٢٥ – ٤٩٢٤ -٤٩٢٣ -٤٩٢٢ -٣٢٣٨ -٤( البخاري بنحوه األحاديث 

  2 ١٤٨ مصرع التصوف ص 
  3 ١/٣٦٣ الرماح 
.٢/٤٢وابن عبد الرب ٥/٢ وابن أيب عاصم يف السنة ١/١١٥ والدارمي ٣/٣٨٧ أمحد  4  

اهـ"رواه أمحد وابن أيب شيبة والبزار ورجاله موثقون إال أن يف جمالد ضعفا" ١٣/٢٨٤وقال ابن حجر يف الفتح   
اهـ"لكن احلديث قوي فإن له شواهد كثرية :"  بقوله ٦/٣٤ اإلرواء  وتعقبه األلباين يف  
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للخادم نرسل  عنده إذ جاء اخلادم من مرتله فطلب شيئا من النفقة ومل يكن معه إذ ذاك ماينفق فقال                  
اآلن إن شاء اهللا فمضى اخلادم مث عاد وحل يف الطلب فأجاب الشيخ مبا أجاب به أوال وتكرر ذلك من 

 :اخلادم فنهض الشيخ للطواف وأنا معه وهو يقول
 قطرة مـن سـحائبك     صوح النبـت فاسـقه     

ــكوأغثنـــا فإننـــا     ــي مواهب  يف ترج
 الطواف وإذا بشخص هندي أقبل على الشيخ وقبل يده ورفع له من جيبه صرة               وما زال يكررها يف   

ياسيدي هذه هدية لك أرسلها معي ملك اهلند، فسجد الشيخ شـكرا هللا تعـاىل            : من الدنانري وقال  
 اهـ " وانقلب إىل أهله مسرورا 

 : نقول لك يا مفتاح
ابتالء واستدراجا كما وقع لقارون أوال هذه ليست كرامة إذ حصول املال الكثري للشخص قد يكون          

 � أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلـريات بـل اليشـعرون                  �قال اهللا تعاىل    
  ].٥٥املؤمنون [ 

كفى باملرء إمثا  " �كونه ترك أهله وليس عندهم شيء وجلس يف احلرم تضييع ألهله وقد قال           : ثانيا
   ١ "قوتأن يضيع من ي

كه للتكسب واعتماده على سؤال الناس وهداياهم خمالف للشرع والعقل والفطـرة، ولـو              تر: ثالثا
 وهزي إليـك جبـذع   �حصل الرزق بدون كسب حلصل ملرمي وهي يف حال الوالدة قال اهللا تعاىل           

  ].٢٥مرمي  [ �النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 
خرين ففي الصحيحني أن رسول     كان األوىل للشيخ أن يتكسب بعمل يده حىت يستغين عن اآل          :رابعا
ليه السـالم   خريا من أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهللا داود            قط  ما أكل أحد طعاما     "  قال   �اهللا  

  ٢" كان يأكل من عمل يده 
اشتغاله يف الطواف بإنشاد األشعار اهلزيلة اليت ليس فيها إال طلب املال يدل على احنطـاط                : خامسا

 .صل على املال من أي وجهمهته اليت قصاراها  أن حي
 .عدم اشتغاله باألذكار واألدعية يف الطواف وإبداهلا ذه األشعار جهل كبري وتقصري عظيم: سادسا
 .تقبيل يده يدل على تكربه وإعجابه بنفسه وعلى تقديس أتباعه وأشياعه له وإطرائهم له: سابعا
 .ة الدنيا وأا مهه األكرب ومقصوده األعظمسجوده عند جميء املال يدل على امتالء قلبه من حمب: ثامنا

  :ا��ج2 ا�!��9

                                     
.واللفظ له) ١٦٩٢( وأبو دود ح  )٢٣١٢(  صحيح مسلم يف الزكاة باب النفقة على العيال واململوك ح  1  

  2 ).٢٠٧٢( جل وعمل يده ح  البخاري يف البيوع باب كسب الر
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 شفاها  � فلما جلس بني الروضة واملنرب خاطبه النيب         �قوله أنه حج سنة من السنني وزار قرب النيب          
 ".بارك اهللا فيك ويف ذريتك :" وقال له
 :أقول
:" � وحجرة عائشة لقوله     قولك جلس بني الروضة واملنرب باطل ألن الروضة هي ما بني املنرب           : أوال

 .١"ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة 
 خاطبه كاذب فيه إذ لو كان خماطبا أحدا خلاطب ابنته فاطمـة مـع شـدة       �زعمه أن النيب    : ثانيا

وجدها على فراقه أو أبا بكر أو غريه من اخللفاء وخلاطبهم يف سقيفة بين سعادة أو عند وقعة اجلمل                   
 يستطيع حقن دماء املسـلمني مث ال        �من األمور املهمة إذ ال يعقل أن يكون النيب          وصفني وغريها   

 .يفعل
 .  ألنه إمنا يسمع الصوت وال يدري صوت من�ثالثا من الذي قال له أنه النيب 

لو وقع مثل هذا احلادث اجللل يف هذا املكان املعمور دواما باملسلمني خاصة يف موسم احلـج             : رابعا
 .وذاع واشتهر بني الناس أما وقد انفرد به تلميذه الشعراين فهيهاتلتواتر ذكره 

 �مما يدل على بطالن زعمه هذا أنه مل يبارك فيه بل مات على بدعته وضالله واملصطفى                  : خامسا
 .مستجاب الدعاء

  :ا��ج2 ا��ا�<
تنبيه للشرازي وأنـه    عندما أراد أن يتبجح بعلمه ومعرفته مل يذكر أنه قرأ كتابا كامال إال األلفية وال              

حضر بعض دروس والده يف التفسري واحلديث والفقه ؛ هل ذا يكون عالمة أساذ األستاذين وشيخ                
 !!.اإلسالم وإمام األولياء والعارفني ؟

@��Aا��ج2 ا�:  
إن قدمت هذه املرة تكون شيخا مربيا فلمـا قـدم       :  يف احلجة األخرية   �وقال  " وذكر يف الترمجة    

:  وقلت�له يا والدي هل أجنزتين ما وعدتين فقال نعم،وزيادة عرضتك على رسول اهللا تلقيته وقلت 
 ).١٧ص (اهـ " مالولدي حممد فقال لو أخربت قريشا مبا هلا عند اهللا بطرت 

قوله إن قدمت هذه املرة تكون شيخا مربيا هذا متناقض ألنه ما دام ال يعرف  هل سيعود أم ال            : أوال
 .   وأنه سيكون شيخا مربيا فتنبه هلذا فهو واضح ؟فكيف يعرف حال غريه

فكيف خرج البكري عن ذلك  ] ٣٤لقمان  [ � وما تدري نفس مادا تكسب غدا �قال تعاىل : ثانيا
 . حىت علم حال ابنه يف املستقبل

 ]  ٢٦اجلـن    [ � عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول              �قال تعاىل   : ثالثا
 .هو من أدعياء النبوة والرسالة ؟فهل 

                                     
  1 )١٣٩١( و ) ١٣٩٠( ومسلم ح ) ١١٩٦( و) ١١٩٥(  البخاري ح 
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فمن الذي أطلعه هـو   ] ١٧٩آل عمران  [ � وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب        �قال تعاىل   : رابعا
 .على الغيب ؟

 �.. ولو كنت أعلم الغيـب السـتكثرت مـن اخلـري     �: �قوله تعاىل على لسان رسله      : خامسا
نبياء واملرسلني وإمام احلنفاء واملتقني حممد      فكيف علم الغيب الذي جهله سيد األ       ] ١٨٨األعراف  [ 
 . ؟�

 كال بل عرضته على شياطينك، مث هذه بدعة أحدثتها ؛           �عرضتك على رسول اهللا     " قوله  : سادسا
 . بعد موته أو التابعني أو تابعيهم أهل القرون املزكاة�فأي الصحابة عرض ابنه على رسول اهللا 

  :ا��ج2 ا���دس
اىل وله املنة والفضل أنعم علي بالتكلم على نقطة البسملة يف اجلامع األزهـري يف               قوله مث إن اهللا تع    

اهـ ص " ألفي جملس ومائتا جملس ويف األلف يف افتتاح اإلسم اجلامع من آية الكرسي أكثر من ذلك 
١٨. 
ـ  [ � أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهللا يزكي من يشـاء              �أمل تذكر قوله تعاىل     : أوال اء النس
 يف حـديث  �وقولـه   ] ٣٢النجم  [ � فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى �وقوله تعاىل   ]٤٩

ال يبغي أحد على وال يفخر أحد على أحد إن اهللا تعاىل أوحى إيل أن تواضعوا حىت " عياض بن محار    
  ١"أحد 
روا لنا جملسا واحدا  للكالم على نقطة الفاحتة ؟ نتحداكم أن تذك�كم جملس عقده رسول اهللا : ثانيا

 .حوهلا أو حول األلف
 هذا العلم الكثري فنشرته أنت ؟ كتمه عن الصحابة أفضل هذه األمـة              �هل كتم رسول اهللا     : ثالثا

 .ونشرته أنت بني من ال يساوي صحابيا واحدا ؟
خار على  أين هذه العلوم اجلليلة ؟ أم أننا نسمع جعجعة وال نرى طحينا أم أنه جمرد تبجح وافت                : رابعا

 .املؤمنني ؟
ماهو االسم اجلامع ؟ وما الذي جيمعه ؟ هل تعين اإلسم األعظم الذي استأثر اهللا بعلمه ؟ أم                  : خامسا

 هو اسم آخر ؟ 
 .أم أا إمنا تدرس للعوام واجلهال ؟! وأين آالف التالميذ الذين استوعبوا هذه العلوم اجلليلة ؟:سادسا

 

                                     
  1 ) ٧٢١٠(  صحيح مسلم كتاب اجلنة ونعيمها ح 
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 � ت�ج�6 ا�>'�4�� �@?<�ت �
 : ال مفتاح التجانيق

"             ���F�E9ا� � ی8ی� )�  L���K%= ا���دس �Eدس وأ�� ا���=ر ا��Eاهـ مث ذكـر  ..." �ا���=ر ا� 
 .١٩ص انظر بعض ترمجة الذهيب له يف امليزان والسري والعرب 

 : وا��د 2�67 �� اC.� 7'� وج�5
 : ا��ج2 ا8ول

امي إحلاد، وهذا يف قمة التلبـيس       لقد حذفت من كالم الذهيب ما صرح فيه بأن ظاهر كالم البسط           
وجاء عنه أشياء مشكلة ال      ) ٨٨/ ١٣(والتدليس وإليك نص الكالم احملذوف قال الذهيب يف السري          

مساغ هلا الشأن يف ثبوا عنه أو أنه قاهلا يف حال الدهشة والسكر والغيبة واحملو فيطوى وال حيتج ا                   
ما النار ألستندن إليها غدا وأقول اجعلين " ؛ " بة إال اهللا وما يف اجل" "سبحاين " إذ ظاهرها إحلاد مثل 

فداء ألهلها وإال بلعتها ما اجلنة لعبة الصبيان ومراد أهل الدنيا ما احملدثون إن خاطبهم رجل عن رجل      
" ما هؤالء هب هم يل أي شيء هؤالء حىت تعذم   :" وقال يف اليهود  " فقد خاطبنا القلب عن الرب      

 . وفهاهـ كالمه حبر
 :ا��ج2 ا�!���

 وبعد أن حذفت من كالمه ماهو حجة عليك وقاصم لظهرك جاهرت بالكذب فقلـت يف آخـر                 
 ).هذه عبارة الذهيب فيه(مانقلت عنه ما نصه 

 . لكي يفهم القارئ أنك نقلت عبارته كاملة تامة
  :ا��ج2 ا�!��9

التجاين أثبتها كلها أو معظمها     أما التشكيك يف ثبوت هذه الكفريات فال يصدر عن جتاين ألن أمحد             
 . ١يف جواهر املعاين 

  :ا��ج2 ا��ا�<
وأما تأويلها بأنه كان يف حالة السكر والفناء فغايتها ترتيله مرتلة اانني املرفوع عنهم القلم وهـذه                 

 .رتبة ال يفرح ا
@��Aا��ج2 ا� : 

: سف قال احلافظ ابن كثري مانصههذه ضالالت كفرية صرحية ال تقبل التأويل وكل من تأوهلا فقد تع 
وقد حكي عنه شطحات ناقصات وقد تأوهلا كثري من الفقهاء والصوفية ومحلوها على حمامل بعيدة         " 

وقد قال بعضهم إنه قال ذلك يف حال اإلصطالم والغيبة ومن العلماء من بدعه وخطاه وجعل ذلك                 
اهـ كالمه  " ظهر يف أوقاته واهللا أعلم      من أكرب البدع وأا تدل على اعتقاد فاسد كامن يف القلب            

 ٢.حبروفه
  :ا��ج2 ا���دس

                                     
  1 ١٧٦و١٦٧ وكاشف األلباس ص ١/٢٧٧جواهر املعاين انظر  

١١/٣٠ البداية والنهاية  2  
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لقد صرح الذهيب بإنكار أهل العلم عليه وطردهم له من بلده وأنتم معاشر التجانية أول من يعتـرف         
وقد نفي أبو يزيد البسطامي من بلده سبع مرات بأمر احلسني بن عيسى ملـا               : بذلك قال يف الرماح   
 ال عهد ألهل بلده ا يف مقامات األنبياء واألولياء ومل يعد البسطامي إال بعـد                تكلم أبو يزيد بعلوم   

  ١اهـ " احلسني مث بعد ذلك ألفه الناس وعظموه 
  :ا��ج2 ا����<

لو كانت هذه زالت وشطحات يف حال غيبة العقل ملا كثرت وتنوعت وتعددت فإن ذلك يقوى ما                 
 .عن عقائد مكتومة يف القلبأشار إليه ابن كثري من أا حقائق نابعة 

�  :ا��ج2 ا�!��
مل اقتصرت يف نقل ترمجته على عامل واحد هو الذهيب مع أنه قد ترجم له غري واحد مـن الكتـب                     

) ٢/٥٣١(ووفيـات األعيـان     ) ٢٩-٥/٢٨(واملنتظم  ) ٤٢-١٠/٣٣(املعتمدة مثل حلية األولياء     
 هم كثري ؟وغري) ٢/١٤٣(وشذرات الذهب ) ١١/٣٠(والبداية والنهاية 

 : ا��ج2 ا���;<

ملاذا أخرته وقدمت أمحد التجاين عليهم مجيعا مع أنه متأخر عنهم هل ألنك تعتقد بأنه أفضل منهم ؟                 
 .بل هم حتت قدميه كما قال عن نفسه ؟

�E�1ا��ج2 ا� : 

صرح من تأول هذه الشطحات على أا ال حيتج ا بل غايتها أن يسلم صاحبها ويبقـى يف دائـرة           
أو أنه قاهلا يف حال الدهشة والسكر والغيبة واحملو فيطوى وال           :" الم وهلذا قال الذهيب كما تقدم     اإلس

 ".حيتج ا إذ ظاهره إحلاد 
  :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 .مل تذكر يف الترمجة تاريخ مولده وال وفاته وهذا غاية يف التقصري
  :ا��ج2 ا�!��� 7'�

 .  الكثري من باطلهم قصد تروجيه لعموم املسلمنيافترت الصوفية على البسطامي وأناطوا به
 

                                     
  1  ٢/٥١٢ الرماح 
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 � إ�Aاء �
��ح �>+/
 : قال مفتاح التجاني

 "       �أن ���� آ���ن  ���K �0* ���� ا�H%��6 وا�S��a�K ^ ی�`	��*  =ج��* ���� ا�=ج��=Y أن ی���M; أو ی��M=م  ���0

ا�"=�� ا���`; ا��?M  -9=ا� ��; ا��a	��1 ا��ی1��0 ا��iي ��; ی��Kك ش��ذة و^ ���ذة ���� ���ول             
ت  * ا��ی�ح �� ی=م ��"&�K%� آ���د اش�ی$ ا�#�ی� إ^ ج�  ٢٠اهـ ص  " #��& �

 : وا��د 2�67 �� وج�= DCث
 : ا��ج2 ا8ول

أما شتمك يل فأنا ال أنتصر لنفسي وإمنا انتصر لدين اهللا وأدافع عنه وشهادتك علي باجلهل والتعصب         
 .دي عالم الغيوبوغري ذلك من السب والشتم كتبت عليك وستسأل عنها بني ي

 :  ا��ج2 ا�!���

إذا كنت جاهال كما وصفت فلم مل تستطع الرد علي ليلة املناظرة فلجأت إىل ادعاء وجود حبـث                  
كتبته فأرسلنا له فلما قرئ ورددنا عليه ووقف محارك يف العقبة جلأت على ادعاء وجود أدلة أخرى                 

كان ذلك أسلوبا ذكيا يف اهلروب ألنك مل تأت         ال ميكن أن تأيت ا اآلن ولكن يف املناظرة القادمة و          
 .  يف املوعد الذي حددت للمناظرة

 : ا��ج2 ا�!��9

أما البحث الذي بالغت يف مدحه وإطرائه فهو صفحات قليلة ال تبلغ عدد أصابع اليدين وليس فيها                  
ام املنكـرة   إال الطعن يف أهل العلم والفضل مع ما شحنته به من التدليس واالغالط الفاحشة واألوه              

 :وإليك أكثر من عشرة أمثلة على ذلك
 حاولت يف البداية حصر الزيادات على الرواية األصلية ولعل ما بقي عليك منها أكثر مما ذكرته                 -١

فلم تذكر زيادة صالة ركعتني وهي عند أمحد وابن ماجه واحلاكم من طريق شعبة وعند النسائي من                
 .طريقي محاد وهشام الدستوائي

أن يقضي حاجيت أو حاجيت إىل فـالن أو        " ت عن رواية النسائي من رواية محاد واليت فيها           غفل -٢
والظاهر أنك أمهلت هذه الزيادة خوفا من تضعيف احلديث بسببها ألنـك            " حاجيت يف كذا وكذا     

 )).وشفعين فيه((تعتربجمرد الشك كاف يف تضعيف احلديث كما قلت يف تضعيفك لزيادة 
وإن شئت أخرت ذلك فهو أفضل  ((بلفظ  ) ١٩١ -٤/١٩٠(زيادة اليت روى أمحد      مث مل تذكر ال    -٣

هل حذفتها ألا تدل على نكارة احلديث إذ لن  يقدم الصحايب شيئا من أمر الدنيا على                 )) آلخرتك  
 .ا البحثذأمر اآلخرة إىل غري ذلك من األلفاظ اليت تركتها وقد تقدم الكالم عليها يف أول ه

 معصوم من تـأخري     �لفظ عام والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وأن النيب            قولك بأن ال   -٤
 . البيان عن وقت احلاجة إليه



100 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

هذا دليل على اجلهل املركب ألن احلديث ليس فيه لفظ من ألفاظ العموم أصال وهذه العبارة هي كل 
حبثي األصـويل  " بجح املتما ذكرت مما يتعلق بعلم األصول ومع ذلك مل تستح فقلت بلسان املغرور           

 "احملكم 
 وتعظم يف عني الصغري صغريها     وتصغر يف عني العظيم العظائم 

 ومل تذكر إسنادها ألنك تعلم ضعفها ففيه روح بن � ذكرت القصة اليت وقعت يف زمن عثمان   -٥
 . صالح ضعفه اجلمهور كما تقدم يف هذا البحث

واقع فيها ألنه مشعر بعدم ضبط أيب جعفر الذي          ذكرت طرق احلديث ومل تشر إىل اإلختالف ال        -٦
 وقد ذكر يف ١" صدوق من السادسة    :" مل يوصف إال بالصدق ال بالضبط قال ابن حجر يف التقريب          

 .٢مقدمة التقريب أن هذه املرتبة ملن كان دون مرتبة ثقة أو عدل أو حنوها 
رة بن خزمية وعن عثمـان بـن   أما اإلختالف فألن احلديث رواه شعبةومحاد عن أيب جعفر عن عما          

حنيف، ورواه هشام الدستوائي وروح بن القاسم عن أيب جعفر عن أيب أمامة بن سهل عن عثمـان                  
�. 
وهو (الشيخ حممد احلسن بن الددو ـ غري عبارة الترمذي  العالمة أن هذا احملاضر ـ يعىن  "  قوله -٧

 اهـ ) " وليس باخلطمي(فأبدهلا بقوله ) غري اخلطمي 
أبو " بل ذلك يف بعض النسخ بدليل قول حافظ الدنيا ابن حجر العسقالين يف التقريب مانصه                : قلت

 .٣" فلعله الذي بعده ) ليس هو اخلطمي(عمارة ابن خزمية قال الترمذي عن جعفر 
 .حترفت على النساخ وأن صواا وهو عني اخلطمي) وهو غري اخلطمي(بأن : وأما قولك-٨

" وهو عـني فـالن      " له بسنن الترمذي ألن الترمذي مل يقل يف راو واحد           فهذا كالم من ال عالقة      
وحنو ذلك وأنا أحتداك أن تذكر يل موضعا واحدا يف سنن           " وامسه فالن "أو  "وهو فالن   "ولكن يقول   

 ".وهو عني فالن"الترمذي قال فيه 
ي إىل إبطـال    مث ادعاء الوهم والغلط بدون حجة أو برهان حتكم باطل ووقاحة شديدة وطرده يؤد             

 .الدين وقلب احلقائق وال ميارس مثل هذا إال املستشرقون
كذلك لفظ االحتجاب مل يرد يف شيء من طرق هذا احلديث مبا يف ذلك طريق القصـة               :"  قوله -٩

فجاء : اليت يف خالفة عثمان فإن كان هذا احملاضر فهم االحتجاب عن الناس من قول أيب أمامة فيها                
 " البواب فأخذ بيده 

                                     
  1 ٣٦٨ تقريب التهديب ص 
١٤ املرجع السابق ص  2  
٥٥٤ املرجع السابق ص  3  
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أن :"  مكشوف وتلبيس مفضوح ألنه يف هذه القصة عند الطرباين وغـريه           إفك هذا كذب صراح و   
 يف حاجة له وكان عثمان ال يلتف إليه وال ينظر يف حاجته �رجال كان خيتلف إىل عثمان بن عفان    

ظر مث أن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك اهللا خريا ما كان ين " وفيها أيضا   " 
 وال شك أنه    �فهذا هو اإلحتجاب املنسوب ظلما وعدوانا إىل عثمان         " يف حاجيت وال يلتفت إيل      

مما عملت يدا روح بن صال ح املصري إذ كثري من فسقة املصريني كانوا حربا على عثمان حىت قتلوه 
 .كماهو معروف،وروح قد تقدم أنه صاحب مناكري

 ن ليس يدري اجلري أن يقفا     فشأن م  اقصر بطرفك ال تطمح إيل بـه      
ماتثبت ألن شعبة هو الذي تفرد ا دون سائر الرواة ونقـل            )) وشفعين فيه   (( قوله  أن عبارة      -١٠

 .عنه الشك فيها
واحلاكم ) ١٩١-٤/١٩٠(قلت بل الشك ممن فوق شعبة فقد رواها عنه روح بدون شك عند أمحد            

ولكن جلهلك مببادئ علم احلديث ) ١/٥١٩(عن طريق حممد بن جغفر بدون شك كما يف املستدرك 
 .ال تستطيع أن تعرف ممن وقع الشك مث ليس كل شك سببا لرد الرواية

مل يقـل  : قلـت "  وهذا مستحيل شرعا وعقـال      �أن يكون األعمى شافعا يف النيب       "  قوله   -١١
سيلة للنيب  باستحالته أحد بل كل مسلم يفعل ذلك يف اليوم مخس مرات ألنه يسأل بعد كل أذان الو                

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممـدا الوسـيلة   ((  وهي مرتلة عالية يف اجلنة    �
  .١))والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته

 سندا ومتنا ونكارة متنه إىل غـري  ه مل تتناول يف حبثك العلل احلقيقية هلذا احلديث وهي اضطراب      -١٢
 "مل يترك شاذة وال فاذة ملن حاول تضعيف حديث الضرير" ك قلت عن حبثك ذلك مما سبق ومع ذل

 فدع عنك الكتابة لست منها     ولو سودت وجهك باملداد 
 

                                     
  1 )٦١٤( لدعاء عند النداء ح  صحيح البخاري كتاب األدان باب ا
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 C ر��&� ��ا�DE وا�'
 : قال مفتاح التجاني


6 خ�رج1 �	* إن دل ��� ش�ء إ��� یل ���   " �E� قDK6 إ�� اخ<=Kو�* وإ��ا�* �� �=�=ع ا� ث���%� أن �

1	Eا� j��" �� *K9>ور L�M�Kا� �N9* ��أی* و�%� * �� �=اaو�� *KH� &��  " ٢٠اهـ من ص 
 :  وا��د 2�67 �� 3CDC أوج2

 : ا��ج2 ا8ول

يبدو أن سهام الرد أصابت منك مقتال حىت فقدت صوابك فصرت رف مباال تعرف وذي مبـاال                 
 .ية لنفسك وختفيف عليهاتضبط وتقول ماال تعقل وأنا أعذرك يف ذلك ألن فيه تسل

 مل تكثــر األعــداء يف وتقــدحلو مل تكن يل يف القلوب مهابـة        
 وعوت هليبـه الكـالب النـبح      كالليث ملا هيب حط له الـزبىب       
 غلست يف طلب العال وتصبحوا     يرمونين شـزر العيـون ألنـين      

  :ا��ج2 ا�!���

سله واليوم اآلخر وحنو ذلك مما هو حمـل إمجـاع بـني    أماتقدمي النقاش حول اإلميان باهللا وكتبه ور      
 : املسلمني على مافيه خالف بني املسلمني كالتوسل فصواب لثالثة أمور

 قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا والنشرك به                  � قوله تعاىل    -أ
آل  [ � تولوا فقولوا اشـهدوا بأنـا مسـلمني          شيئا وال يتخد بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن         

  ].٦٤عمران
إذاجئتـهم  تأيت قوما أهل كتاب ف    سإنك  : ((  ملا أرسل معاذا إىل اليمن قال له       � أن رسول اهللا     -ب

 .   احلديث١))…فادعهم إىل أن يشهدوا أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 
 هو الـذي  �ن اهللا هو الذي نتوسل إليه والرسول  أن مسألة التوسل مترتبة على هذه املسائل أل  -ج

 .تريدون التوسل به والكتاب هو الذي تستدلون به على ذلك
  :ا��ج2 ا�!��9

أنت تعلم يف قرارة نفسك من املتهرب من مواطن التحقيق فإن كنت صادقا يف قولـك فتعـال إىل                   
 .مناظرة علنية يف أي مكان شئت

                                     
باب الدعاء إىل الشهادتني ( وغري ذلك من املواضع ومسلم يف كتاب اإلميان واللفظ هلا) ٤٣٤٧( و)١٣٩٥(ح ) باب وجوب الزكاة( البخاري كتاب الزكاة ١ 

.  النووي١/١٩٦< )وشرائع اإلسالم  
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 !؟� �% �Iا�� ا���%  ا�6�Hن ��G وآ���� ور��Fأ�8,
  :قال مفتااح التجاني

�=^ت        �ث��0%� أن �=�*  (ن اIی��ن  �� وا��>=ل    " ��  S* ا���آ���ج% ���ه�= أدل د���6 �  وا��M}ن وا�E	1 �=ا��

 .٢٠ص  " ا����ظ و��اآ�S ا�`Dم
 :ا��د 2�67 �� (>�3 أوج2

 : ا��ج2 ا8ول

والقاعدة أصل األس والقواعد اإلساس " :ور مانصهبل هذا دليل على جهلك بلغة العرب قال ابن منظ
 ] ١٢٧/البقرة [ � وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل         �ساسه ويف الترتيل    وقواعد البيت إ  

القواعد أساطني البناء اليت تعمده     : قال الزجاج  ] ٢٦/النحل [ � فأتى اهللا بنيام من القواعد       �فيه  و
: فتاح أن اإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر من أسس الدين وقواعده فإن قلت             أفتنكر أيها امل   ١اهـ" 

 . ومها خطتا خسف ال بد من إحدامهاال، رجعت عن قولك الباطل السخيف: نعم كفرت، وإن قلت
 : ا�!���ا��ج2 

شهادة أن ال إله إال     : بين اإلسالم على مخس   : " � كما يدل كالمك هذا على جهلك بالشرع قال         
  قال ابـن    ٢متفق عليه   "  وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان             اهللا

أي دعائم صرح به عبد الرزاق يف روايته، ويف رواية ملسلم على مخسة أي         " على مخس   :" حجر قوله 
  ٣أركان اهـ

  اهللا انظر كيف جعل من قواعد اإلسالم وأسسه وأركانه شهادة أن ال إله إال: قلت
 .�وهي اإلميان باهللا وشهادة أن حممدا رسول اهللا وهي اإلميان برسول اهللا 

 : ا��ج2 ا�!��9

) باب أركان اإلسالم ودعائمه العظام (وفيه ) باب السؤال عن أركان اإلسالم (أنه يف صحيح مسلم   
د أتانا رسـولك  يا حمم: وذكر يف هذا الباب احلديث السابق مث روى فيه حديث أنس أن أعرابيا قال          

 قال فمن خلـق     اهللا ، :فمن خلق السماء قال     :  صدق، قال  :لك قال  اهللا أرس  تزعم أن  كأنلنا  فزعم  
 اهللا، قال فبالـذي خلـق   : قال  وجعل فيها ما جعل    اجلبالهذه  فمن نصب   : اهللا، قال : األرض، قال 

ميـان بـاهللا    فانظر كيف جعل اإل   ٤احلديث... السماء وخلق األرض ونصب هذه اجلبال آهللا أرسلك       
 . ورسوله من أركان اإلسالم ودعائمه اليت هي القواعد كما تقدم عن أهل اللغة

 
 

 :ا��ج2 ا��ا�<

                                     
  1 ٢٨٢-٢٨١ وانظر القاموس احمليط ص ٣/٣٦١  لسان العرب 

)١٦(ومسلم ح ) ٨(خاري ح  الب 2  
١/٢٧٥  فتح الباري ج 3  

  4 )١٠(  صحيح مسلم كتاب اإلميان ح 
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كما يدل كالمك هذا على جهلك بكتب طريقتك التيجاينة فإا تستعمل القواعد لنفس املعىن، قال               
وال األئمة األربعـة    هذا كالم جاهل بأح   : قلت:  مانصه �قال الشعراين   :" يف بغية املستفيد مانصه   

  .١اهـ" الذين هم أوتاد األرض وقواعد الدين واهللا أعلم 
 . أوىل منهم بذلك�فتأمل كيف جعل هؤالء العلماء قواعد للدين، فكيف ال يكون رسول اهللا 

@��Aا��ج2 ا�:  

وأما  " ٣من تناقضك املخزي أنك وقعت فيما أنكرت وارتكبت ما عنه تنهى حيث قلت يف صفحة                
 ..." ور األول املتعلق بالقواعد اليت جتب مراعاااحمل

 وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل علـى أنـك مل             ٢٠ ما أنكرته يف ص      ٣انظر كيف أثبت يف ص      
 .تتمكن من مراجعة أبواب البحث والتنسيق بينها بعد أن أجنز كال منها من كان مكلفا به

  وصـول قرب الدواء ومـا إليـه       ومن العجائب والعجائب مجة    
 واملاء فـوق ظهورهـا حممـول         كالعيس يف البيداء يقتلها الظما   

 
 

                                     
  1 ١١٣ بغية املستفيد ص 
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 ا��N��O �% ا�'Mال �@�� �L�0 �% ا���اب 
 : قال مفتاح التجاني

 أن ا� ه= ا�=ج=د ا��F�L وآ�6 ا��@�=���ت       " MK�� 6%� ه	ءل ��E� �K6 ا�
�E1 ا�و�� �� ا���)Eا�� �وأ�� �=�* �

ة أو ���; أن ا� خ��L آ6 ش�ء ����د ���* �� ثDث1 أوج�* ��K ا�وث�ن ه� ا �K9`; ا���Kآ �: � آ�� ه= �FE=ر �

-�`?Kر  �� ی=ه; ا�aال ا��آ�- ا��lEا ا�i%  *Z��� ٢١ص "  إخل ...أو�%� أن. 
 :وا��د 2�67 �� أر�31 أوج2

  :ا��ج2 ا8ول

 د شيء على املبتـدع هوالسـؤال      لقد أحرجك هذا السؤال حىت ارتبكت فلم تدر ما تقول ألن أش           
 :فلجأت إىل الشتم والسب 

 وال سيما أن أوردوه املضايقا      ويشتم أعـالم األئمـة ضـلة      
 بتكثري ألفاظ تسمى الشقاشقا    ويسهب يف املعىن الوجيز داللـة     

  :ا��ج2 ا�!���

 كتب طريقتنا التيجانية    مجلة فكل املخلوقات حىت األوثان هي اهللا ال توجد يف كتاب من           "...قولك  
 "على اجلملة والتفصيل

 وانكارك هلا عجز ومكابرة أقول بل هي موجودة يف كتبكم 
 عجزت فأظهرت القبول كتابع       عجوزا يصلي خلفها وهي حائض 

 : وإليك أمثلة من ذلك
ي وإن عبد األوثان   قوله ال إله إال أنا يعين ال معبود غري        :"  مانصه ١قال التجاين يف جواهر املعاين    : أوال

 اهـ " من عبدها فما عبدوا غريي وال توجهوا باخلضوع والتذلل لغريي بل أنا اإلله املعبود فيهم 
وهي للكفار خاصة فإم حيبون اهللا حمبة األلوهية ملا العامة احملبة الرابعة :"  ما نصه٢قوله قبل ذلك: ثانيا
لفون يف هذه املرتبة، منهم من أحب اهللا تعاىل مـع       عليه من كمال األلوهية وعمومها إال أم خمت       هو  

ألوهيته كاليهود مثال ومنهم من أحب اهللا تعاىل غلطا منه بنسبة األولوهية لغريه إال أن احلق            بمعرفتهم  
 فأحبوه وعبدوه من حيث ال يشعرون فلوال        هسبحانه وتعاىل جتلى هلم يف تلك األلباس لكمال ألوهيت        

م بذلك التجلي إىل حمبة ألوهيته ما كانوا يلتفتـون إىل تلـك               جتلى هلم يف تلك األ     مألباس وجذ
 اهـ " وال أن يلموا ا فضال عن أن يعبدوها وهم حمبون هللا عابدون له من حيث ال يشعرون األوثان 

انظر رمحك اهللا إىل هذا الدفاع املستميت عن عبدة األوثان واليهود عليهم لعنة اهللا وقارنه بتـهجم                 
انية على علماء املسلمني وتضليلهم إياهم لتعلم أنه ال عالقة هلم باإلسالم وإمنا هم جـزء ممـن             التيج

 . يدافعون عنه من الكفار

                                     
١/١٣٧  1  

١/١٣٦ جواهر املعاين 2  
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 وقضى ربك �:" مانصه) ٧٢ص(وشيخ التجاين يف هذه املسألة ابن عريب إذ يقول يف الفصوص : ثالثا
ن عبد ويف أي صورة ظهر حىت عبد وأن أي حكم فالعامل يعلم م  ] ٣٢اإلسراء   [�أال تعبدوا إال إياه     

التفريق والكثرة كاألعضاء يف الصورة احملسوسة وكالقوى املعنوية يف الصورة الروحانية فما عبد غري              
 اهـ " اهللا يف كل معبود 

 ] ٢٥نوح [� مما خطيئام    �): " ٧٤-٧٢ص(وهلذا يدافع عن قوم نوح فيقول كما يف الفصوص 
يف عني املاء    ]٢٥نوح   [� فأدخوا نارا    �وا يف حبور العلم باهللا وهو احلرية        فهي اليت خطت م فغرق    

 فلم جيدوا هلم مـن  �سجرت التنور إذا أوقدته  ]٦التكوير  [ � وإذا البحار سجرت �دين،  ميف احمل 
نوح  [ � إنك إن تذرهم     �: إىل أن قال  ... فكان اهللا عني أنصارهم    ] ٢٥نوح    [�دون اهللا أنصارا  

إىل اخلري فيخرجوهم من العبودية إىل ما        ] ٢٧نوح   [ � يضلوا عبادك    �تدعهم وتتركهم   أي   ]٢٧
هم فيه من أسرار الربوبية فينظرون أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد األرباب                

 اهـ " 
 : وقال ابن عريب

  فمرعــى لغــزالن وديــرا لرهبــاىنلقد صار قلىب قـابال كـل صـورة          
ــائف ــة ط ــان وكعب ــت ألوث  وألواح تـوراة ومصـحف قـرآىن       وبي
ــاين أدين بـدين احلـب أىن توجهـت        ــين وإمي ــدين دي ــه فال   ١ركائب

 :ا��ج2 ا�!��9

� ا��?=:" قوله� *K�
 أMK�� *ی���W�� ا اهـ " وه= ا���Kل  �� ج
وعالمـة  : "  حامت أبوية كما قال    أقول هذه هي عالمة زنادقة املبتدعة أم يسمون أهل السنة حشو          

 ٢"أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر وعالمة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال اآلثار                
 اهـ

سفارنا وأوطاننا كل من ينسب إىل نوع من اإلحلاد أهذا عهدنا يف على و: " وقال احلاكم أبو عبد اهللا
 ٣اهـ "  إال بعني احلقارة ويسميها احلشوية والبدع ال ينظر إىل الطائفة املنصورة

 :ا��ج2 ا��ا�<

تساؤله هذا يعكس جبالء مدى تأثره مبعتقد قدماء فالسفة اليونان القائلني باحتـاد العـامل             :" أما قوله 
 " وخالقه 

قلت هذه هي عقيدتكم معاشر التيجانية وأماتأثركم بالفلسفة اليونانية فحقيقة ثابتة يقول الكاتـب              
للتصوف اإلسالمي شخصيته ففيه من مسحة الفارسية عاطفتـه وقوتـه           :"  أمحد توفيق عياد   الصويف

                                     
  1 ٣٩خائر األغالق شرح ترمجان االشواق ص ذ ابن عريب يف 

١٠٧/ ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي  2  
٤م احلديث ص  معرفة علو 3  
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لكنه ميتاز باحلكمة املصبوغة بصبغة فلسفية وفيه من اهلندية جتريـده وفنـاؤه             وفقوامه احملبة والتفاين    
  ١" فقوامه الفناء يف اهللا باإلستعالء بالصفات البشرية بتزكية الصفات اإلهلية يف النفس 

ومن أين جئتم بوحدة الوجود اليت تبنون طريقتكم عليها واليت تقتضي أن اهللا تصدر عنـه خملوقاتـه            
وهذا الصدور ال ميس جوهر اهللا مطلقا فقد كان هذا النوع موجودا عند الفالطونية احملدثة أو عنـد                  

  ٢املدرسة اإلسكندرية اليت أسسها الفيلسوف افلوطني 
مهاتية والرواقية والفالطونية احملدثة والصوفية مع اختالف       ات به الرب  فوحدة الوجود مذهب قدمي أخذ    

كل فلسفة يف إلباس الثوب الذي ترى هلذه الفكرة إال أنه جيمع بينها قاسم مشترك كما يقول أبـو                   
وهي أا وحدة ال يتميز فيها ما هو إهلي مما هو طبيعي أو أن اهللا واألشـياء شـيء                 :"الفيض املنويف   

  اهـ    ٣"ه حيل فيها أو يتوحد معها واحد أو أن
كل ما يف العامل جيري من ذلك الروح        ووأما الفلسفة فتقول بأن الروح األعظم والعامل املادي واحد          

يرى يف عني اإلنسان، هو النـور        وإليه يعود وهو املوجود الساطع الذي يرى يف قرص الشمس كما          
 .٤ الذات العاقلة اخلالدة السعيدةيف نفس اإلنسان هووالوضاء الذي يضيء يف األرض 

لفالطونية احملدثة فيقولون بأن اهللا واحد وأن العامل يفيض عنه كفيضان النور عن الشـمس وأن     اوأما  
، ومن هذا أخذمت فكرة وحدة    ٥لموجودات مراتب خمتلفة إال أا ال تؤلف مع اهللا إال موجودا واحدا           ل

ود غريه وما الفناء أو اإلحتاد الذي يهدف إليه كـل           الوجود فاهللا عندكم هو الوجود كله وال موج       
صويف إال جتريدا للشخصيات كلها وملفردات املوجودات وفناء املخلوق يف اخلالق بل عوده إىل مصدر 

 .٦فيضه وحتقق ذاته فيه
ذهب بعض الباحثني إىل أن الربامهة يف اهلند أول من وضع نظرية وحدة الوجـود العتقـادهم                 قد  و

مل الفرد وكانت كافة املوجودات     اوجتلي عناصره يف اإلله برامها وكان برامها جوهر الع        ظهور الكون   
أ وحـدة الوجـود     ومنها اإلنسان حتمل جزءا أو جوهرا من برامها وكان هذا اإلعتقاد عندهم مبد            

م عندهم على توجيه وتأثري معتقدهم يف وحدة الوجود فانتشرت هذه العقيدة يف             وتناسخ األرواح قا  
 .٧ن واليونان إيرا

واعلم أن هذه املقاالت ال :" وقد فضحكم شيخ اإلسالم إذ بني أن سلفكم هم متطرفو الفالسفة فقال
لكن رأيت يف بعض كتب الفلسفة املنقولـة عـن   وأعرفها ألحد من أمة قبل هؤالء على هذا الوجه      

                                     
  1   ٢٤-ـ٢٣ التصوف اإلسالمي تارخيه ومدارسه وطبيعنه وأثره ص 

  2 ١/١٦٦عبد الرمحن بدوي :  انظر خريف الفكر اليوناين د
١/١١٨ انظر كتاب الوجود حملمود أبو الفيض املنوف  3  
٥٠-١/٤٩ التصوف بني احلق واخللق حملمد فهد سقفه  4  

٢/٥٦٩ا مجيل صليب:  املعجم الفلسفي د 5  
١/٢٨٣ انظر دراسات يف الفلسفة اليونانية والعربية إلنعام اجلندي  6  

١/١١٠ هدا هو اإلسالم ملؤلفه فاروق الرملوجي  7  
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ب ال يرضـاه  أن الوجود واحد ورد ذلك وحسبك مبذه   : أرسطو أنه حكى عن بعض الفالسفة قوله      
  اهـ ١"متكلمة الصابئني 

                                     
  1 ٢/١٧١ جمموع الفتاوى 
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 :ا�"@م �� و?�ة ا��ج�د
مث شرع مفتاح التجاين يف مسألة وحدة الوجود فركز على إنكارها وتأول كالمهم يف ذلك على غري        

له عشرين نصا من النصوص الصرحية يف وحدة الوجود من كتب التيجانيـة             ل  وجهه وفيما يلي أنق   
 هذه حقيقة ال مرية فيها إذ أمحد التجاين نفسه يصرح ا يف غـري مـا      حىت يعلم أن  عندهم  املعتمدة  

 : موضع بل ويدافع عنها
أن العارف باهللا يصري حرفا من حروف الذات قيل ): " ١/٥٧ج  (قال التجاين يف جواهر املعاين       -١

 له أن احلرف ذات والعارف ذات كيف يصري ذاتا واحدة ؟ 
 يتصرف  اذا مل ومل:بذاته كاحلرف ال أنه يصري عني احلرف قيل له        قال معناه أن العارف يصري يتصرف       

أما األمساء العالية فال يعرفها وال يطلع عليها إال الفرد          : � باألمساء العالية أو بعسكرة األمساء ، قال      
 اجلامع أما عسكرة االمساء وغريها من أمساء اهللا فيعرفها العارفون ولكن العارف يغلبه احلياء من اهللا أن

 اهـ " أمساء اهللا ولكن إذا أراد حاجة يوجه مهته إليها فتقضى إن أراد قضاءها  بيطلب حاجة
وأما مرتبة األحدية فال توحيد فيها ألا إن      ):"   ٢/٣٠٣ج (قال التجاين أيضا يف جواهر املعاين      -٢

 يف نفسه لنفسه جتلت امنحق حتتها وذهب شعوره بنفسه وبفنائه فال مشاهدة حينئذ إمنا هو احلق بنفسه
األحدية غري  ب مجع العارفون كلهم على أن التجلي     أين الغري حىت تتجلى له األحدية ولذا أ       فعن نفسه   

ممكن كذلك الذات التجلي ا غري ممكن يعين الذات املطلقة الساذجة العارية عن النسب واإلضافات             
 والوجود كله عائش يف ظله ولو       جودإال الفرد اجلامع فإنه تتجلى له ألنه هو احلاجب بينها وبني الو           

 اهـ      " ت ظليته المنحق الوجود كله يف أسرع من طرفة عني زال
 معناه قرب النسبة ال قرب املسـافة        � واقترب   �) " ٤٤٣ -٢/٤٤٢ (قال التجاين يف اجلواهر    -٣

ريية فال أيـن وال  ومعناه هو مناسبه العبد للحضرة اإلهلية فإن احلضرة قلنا حقيقتها هي حمق للغري والغ    
كيف وال رسم وال وهم وال خيال وال عقل ومتييز إال الطمس والعمى حيث مل يعقل هنالك إال اهللا                   
باهللا هللا يف اهللا عن اهللا فهذه هي نسبة احلضرة اإلهلية وهذا هو القرب احلقيقي ال قرب املسافة والعبد                   

ب أو كيفما حترك أو سكن هـو يف         وضع يف أول نشأته ال خيوض إال يف وجود الكون كيف ما تقل            
غيبة عن اهللا تعاىل وهذا هو البعد عن اهللا ال بعد املسافة فإا مستحيلة فإذا عرفت هذا وحتققته فالعبد          
إذا دخل احلضرة اإلهلية ال يدخلها إال بنسبتها وهي حمو الغري والغريية من قلبـه فحينئـذ يناسـبها                   

 اهـ   " ويدخلها 
 سار يف مجيع املوجودات     �معناه أنه   ) الساري(قوله  ) " ٢/٤٢١ (ر املعاين وقال أيضا يف جواه    -٤

 يف املوجودات ال مطمع للعقـل يف    �كسريان املاء يف األشجار ال قيام هلا بدونه وتلك السراية منه            
دركها وال أن حيوم حول محاها فما وصل إليها أحد من خلق اهللا وال عرف هلا كيفية وال صـورة                    

 حجاب عن هذا اإلدراك يعين إدراك السراية منه يف املوجودات فما أدركتها أكابر              وكل الوجود يف  
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املالئكة العالني وال أكابر األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم كلهم مل يشموا هلا رائحة فمـن                
 لو فقد سريانه يف ذاتـه مـن ذوات          �دوم أحرى وأوىل ال يذوق منها شيئا وغاية السريان أنه           

 اهـ " األكوان لصارت حمض العدم من ساعتها 
وأما التعريف بباطن األلوهية فهو للصديقني والعارفني    ): "١/٢٠٣ (وقال أيضا يف جواهر املعاين     -٥

خرقوا أحجاب الظواهر وبلغوا من باطن األلوهية إىل رتبة حق اليقني فما الكون عنـدهم كلـه إال                
ى هلم سبحانه وتعاىل بباطن أمسائه وصفاته وأفاض علـيهم          صفات اهللا وأمساؤه حقيقة اإلعتقاد فتجل     

أسرارها فاختطفوا عن دائرة البشرية وصارت مجيع حركام وسكنام ومجيع تقلبـام وأحـوهلم              
هلم باهللا حمضا وحيث كانوا باهللا كانوا يف مجيع أمورهم هللا يف اهللا عن اهللا موتى عـن                  اوأفعاهلم وأقو 
 اهـ  " مجيع ما سواه 

ذواق العارفني يف ذوات الوجود أم يرون       أعلم أن   ا):" ١/٢١٤ (وقال أيضا يف جواهر املعاين     -٦
 اآلية فما يف ذوات الوجود كله إال اهللا سبحانه وتعاىل جتلـى             � كسراب بقيعة    �أعيان املوجودات   

ا ظاهرة بصورها وأمسائها وما مث إال أمساؤه وصفاته فظاهر الوجود صور املوجودات وصورها وأمساؤه
بصورة الغري والغريية وهو مقام أصحاب احلجاب الذين حجبوا بظاهر املوجودات عن مطالعة احلق              
فيها وإمنا مرتبة الصديقني الكون عندهم معتقد فقط والظاهر احملض إمنا هو وجود احلق وحده يف كل    

وتشتيت أمـوره  وتباين أشكاله شيء فإذا رأيت ما يظهر من صور املوجودات على اختالف أحواله            
 كل يوم هو �: ال جتليات احلق سبخانه وتعاىل بشؤونه قال جل جاللهإمن مذمومه وحمموده فما فيها 

ته فيها سبحانه وتعاىل بضروب أموره واخـتالف  ليا  وتلك الشؤون يف املوجودات هي جت  �يف شأن   
 اهـ" شؤونه 

ق سبحانه وتعاىل متحـدة مـن   واعلم أن حضرة احل   ):" ١/١٨٨ (وقال أيضا يف جواهر املعاين     -٧
حيث الذات والصفات واألمساء والوجود، والوجود كله بأسره متوجه إليه باخلضوع والتذلل والعبادة 
واخلمود حتت سلطان القهر وامتثال األمر واحملبة والتعظيم واإلجالل فمنهم املتوجه إىل صورة احلضرة  

ة من وراء ستر كثيف وهم عبدة العليملتوجه إىل احلضرة ااإلهلية نصا جليا يف حمو الغري والغريية ومنهم ا
األوثان ومن ضاهاهم فإم يف توجههم إىل عبادة األوثان وما توجهوا  لغري احلق سبحانه وتعاىل وال                 
عبدوا غريه لكن احلق سبحانه وتعاىل جتلى هلم من وراء تلك الستور بعظمته وجالله وجذم حبسب                

الذي ال منازع له فيه وهذا هو التوجه إىل اهللا كرها يقول سبحانه وتعاىل              ذلك حبكم القضاء والقدر     
فالوجود كله متوجـه إىل      ] ١٥الرعد   [ �هللا يسجد من يف السموات واألرض طوعا وكرها         و �

حضرة احلق سبحانه وتعاىل بصفة ما ذكرنا فردا فردا وإن الكفار والفجرة وارمني والظلمة فهم يف                
 فإم يف ذلك ممتثلون ألمـر اهللا        ه نصوص الشرع وصورة األمر اإلهلي     ذي خالفوا في  ذلك التخليط ال  
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تعاىل ليسوا خبارجني عن أمره ومراده إال أم خرجوا عن صورة األمر اإلهلي ظاهرا وغرقوا فيه باطنا                 
 اهـ    " 
:" ازم واستمع يامفتاح إىل شيخك التجاين يدافع عن وحدة الوجود ويستدل هلا قال علي حـر               -٨

 يف إيضاح وحدة الوجود وبياا على مذهب القوم رضي اهللا عنهم وإبطال ما قـال        �ومن كالمه   
 : بياا من وجهني�زموه ملن قال ا قال لأهل الظاهر من إحالة الوحدة وبطالن ما أ

مـع  أن العامل الكبري كذات اإلنسان يف التمثيل فإنك إذا نظرت إليها وجدا متحدة              : الوجه األول 
اختالف ما تركبت منه يف الصورة واخلاصية من شعر وجلد وحلم وعظم وعصب ومـخ وكـذلك    

ما ألزموه  كل  اختالف جوارحه وطبائعه اليت ركبت فيه وا قيام بنيانه فإذا فهمت هذا ظهر بطالن               
، من نفي الوحدة إلستلزام تساوي الشريف والوضيع واجتماع املتنافيني والضدين إىل آخر ما قـالوه        

قلنا ال يلزم ما ذكره هنا ألنه وإن كانت اخلواص متباعدة فاألصل اجلامع هلا ذات واحـدة كـذات      
 .اإلنسان سواء بسواء

احتاد ذات العامل يف كونه خملوقا كله للخالق الواحد سبحانه وأثرا ألمسائه فال خيرج فرد             : الوجه الثاين 
لنظـر هـو    ألصل الذي برز منه واحد فبهذا ا      من أفراد العامل عن هذا احلكم وإن إختلفت أنواعه فا         

 ختتلف نسبه حبسـب مـا       مناإختلفت أجزاؤه كما ذكر يف ذات اإلنسان و       حتاده وإن ا  متساو فيلزم ا  
ليل وعزيز وعظيم الشأن وحقريه إىل      ذ احلق فيه من بني شريف ووضيع وعال وسافل  و          فصلته مشيئة 

ات اإلنسان واحدة ووحـدا ال  أن ذية كما آخر النسب فيه ومل خترجه تفرقة النسب عن وحدة ذات        
تنايف إختالف نسب أجزائها وإختصاص كل جزء خباصيته فإن خاصية اليد غـري خاصـية الرجـل        
وخاصيتها غري خاصية العني وهكذا سائر اخلواص واألعضاء واألجزاء وإن ارتفاع  وجهه يف غايـة                

 كون ذاته واحدة مع اختالف اخلـواص        الشرف واخنفاض حمله يف غاية الضعة واإلهانة مل خيرج عن         
لـف خواصـه   توهو احتاد وجوده من حيث فيضان الوجود عليه من حضرة احلق فيضا متحدا مث خت              

نه يتحد يف عني اجلملة ويفترق يف حال التفصيل مثالـه يف   إفصل ذلك الوجود ف   ن اوأجزاؤه حبسب م  
ت املتنوعة واملعاين املختلفة اليت دلت عليـه  الشاهد مثال املداد فإن احلروف املتفرقة يف املداد والكلما  

  ١اهـ...."صورة املداد مل خترجه عن وحدة مداديته
 :نقل صاحب الرماح يف أدب املريد مع شيخه ما نصه -٩

وأن ال يدخل عليه خلوة إال بإذن وال يرفع الستارة اليت فيها الشيخ إال بإذنه وإال هلك كما وقع                 "...
  اهـ        ٢" هو على طهارة ألن حضرة الشيخ حضرة اهللا تعاىل لكثري وأال يزوره إال و

                                     
٢/٢٩٧ جواهر املعاين  1  

١/٣٢٣ رماح حزب الرحيم  2  
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 يقول ألصحابه إذا مسع أحدا      �وكان الشيخ أبو مدين     :"  مانصه ١٨ويف بغية املستفيد ص      -١٠
منهم يقول أخربين فالن ال تطعمونا القديد يريد بذلك رفع مهة أصحابه، يريد ال حتدثوا إال بفتوحكم     

 فإن الواهب للعلـم     � تعاىل به على قلوبكم يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله            اجلديد الذي فتح اهللا   
 اهـ " اإلهلي حي ال ميوت ليس له حمل يف كل عصر إال قلوب الرجال 

حدثين سيدي وموالي العـارف بـاهللا أمحـد        :"مانصه) ٢٨٩ص (وقال يف كشف احلجاب    -١١
باهللا الويل الكبري موالي حممـد بـن أيب النصـر           العبدالوي نفعين اهللا به واحملبني بربكته أن العارف         

الشريف العلوي كان مارا حبومة الشرابليني من مدينة فاس صاا اهللا من كل باس، وملا بلغ لبـاب                  
 هنالك واقفا والناس ينظرونه من الطرق االربعة فلمارأى سيدنا          �درب زقاق الرواح وجد سيدنا      

 يا سيدي �هب معه لدار سكناه هناك مث قال لسيدنا          حىت ذ  �سلم عليه وبقي واقفا جبنب سيدنا       
 قيل يل من احلضرة اإلهلية اخرج لعبادي يف صوريت �: ما سبب إطالة وقوفك يف ذلك احملل فقال له   

 اهـ " فمن رءاك رآين 
واعلم أم لو سألوين وقالوا يل من :"  مانصه٢٩٥ ص قال يف كشف احلجاب نقال عن شيخه -١٢

ت من عند اهللا فإن قيل يل أبوحي أو برؤية أو اتف ؟ لقلت دفعت يف ابتداء أمري أين لك هذا ؟ لقل
إىل احلضرة الربانية دفعة واحدة مذ أنا يافع فصار أوىل آخرى وآخرى أوىل وبعضي كلـي وكلـي              
جزئي فكنت أنا هو من حيث أنا ال من حيث هو وحينئذ لو سئلت عن ألف ألف مسألة من أهـم                     

ها جبواب واحد إذ صرت كاملصباح لو شعلت مين مجيع املصابيح ما نقصت مـن  املسائل ألجبت عن  
 اهـ" ضوئي شيء وهللا احلمد 

):" إحاطة النور املطلسـم  (وقال عبيدة بن حممد الصغري الشنقيطي عند شرحه لقول التجاين    -١٣
اعتاللـه  مما يوحى إىل وحدة الوجود لتعلم صحة اعتقاد معتقدها وكماله ونقص اعتقاد منتقـدها و          

  ١" ولكن قد علم كل أناس مشرم ومشرقهم ومغرم 
 والقائلون بوحدة الوجود أولو الذوق الصـحيح والكشـف         :"  مانصه ٦٦وقال أيضا ص     -١٤

"  فإم قائلون بأن اهللا تعاىل هو الوجود املطلق باإلطالق احلقيقي            الصريح وأهل هذا التصديق اجلامع    
 اهـ 
أن هذا اإلعتقاد ليس هو اعتقاد القائل بوحدة الوجود ألن ذلـك            و "... ٦٢وقال أيضا ص   -١٥

ـ   اعتقاد صحيح شرعا يقبله العقل السل      ين وإن مل يدركـه بـالنظر   ايم بالوهب اإلهلي والفيض الرمح
 اهـ    " الفكري 

                                     
٦٦فضال ص ميدان الفضل واإل 1  
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ألوهية ونبوة ووالية والكل منهما عني الباقيتني حىت أن : واحلضرات ثالثة:" قال إبراهيم انياس  -١٦
وقوله وابن جثماين كذلك جار على     : إىل أن قال  ...انية كل منهما أنانية األخرى واألنانية كاألنانية      أن

  اهـ ١"لسان الوالية إذ ال جثمان إال من الوالية 
 ٢اهـ " بل رمبا يكون رب العاملني يف صورة  رجل :" وقال أيضا -١٧
 ٣" مت أن املعية بالذات وإذا بدت فال معيةوال فرق بني املعية واهلوية هنا وقد عل ":وقال أيضا -١٨
 اهـ

الذات : الوجود الذي هو الظل اإلضايف ظهر عن حقيقتني احلقيقة األوىل         :" زماقال علي حر   -١٩ 
املقدسة، واحلقيقة الثانية مرتبة األولوهية والوجود ظهر عنها وإىل هذا املعىن اإلشارة لقوله سـبحانه               

 فركبه اجلهلة بكفرهم حبقيقتـه      }باسم اإلب واألم واإلبن إهلا واحدا     {: وتعاىل يف مفتح اإلجنيل قال    
، أقنوم العلم وأقنوم احلياة وأقنوم الكلمة وأقنوم العلم عنـدهم    موقالوا إن اإلله مركب من ثالثة أقاني      

هي الذات املقدسة وأقنوم احلياة هي مرمي وأقنوم الكلمة هو عيسى تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا                 
 فاألب ههنا هو اسم اجلاللـة       }باسم اإلب واألم واإلبن إهلا    {: ا املعىن الذي أراده احلق يف كالمه      إمن

ألنه هو أبو الوجود كله فعنه ظهر الوجود ألنه عني مرتبة األلوهية واألم ههنا هي الذات املقدسة فإا 
كن، فإـا   : لهوقكلمة ب  حبكم املشيئة والقدرة وال    من تصرفها ظهر الوجود فإا تصرفت يف الوجود       

هلـا  إمبرتلة األم للوجود الذي وجد عن اسم اجلاللة وعن الذات هو الوجود الظاهر وأدرجه مع قوله   
باسم اإلب واألم {: واحدا ألنه جتلى يف حقائق الوجود بكمال ذاته وبصور صفاته وأمسائه فلهذا قال       

  اهـ ٤" احملضة ألنه صور الصفات واألمساء  فإن الوجود كله ما فيه إال األلوهية}واإلبن إهلا واحدا
فلهذا العارفون أول مايهتمون للمريد به أن جيد الفناء يف اهللا تبارك وتعاىل :" قال إبراهيم انياس -٢٠

مث بعد ذلك يترقى حىت يصل بالشيخ ألنه صفة اهللا، املطلب من هذين الفنائَني أن العبد سوف يرجع                  
 وبالشيخ ما عرفها بعد إذا مضى هذا يرجع إىل شـهود الكائنـات      �يب  إىل مقام لوال أنه التقى بالن     

يشهد عدما موجودا يف آن واحد مثال ذلك ما يشاهد يف سينما، من مل يكن منكم ما رأى سـينما                   
العارفني أحب أن يراها ولو مرة واحدة فيشاهد الشيء ويتيقن أن هذا مفقود وهو موجود ولوال أنه                 

حلقيقة غري موجود والكائنات كلها هكذا مبرتلة السينما فقط يشاهد شـيئا            موجود ما تراه وهو يف ا     
موجودا مفقودا فبهذا تكون يف الوجود وتعمل اخلريات وتعلم أنك مل تعمل شيئا وجتتنب السـيئات              

 ٥" على أنك مل تفعل شيئا الواحد اهللا تبارك وتعاىل هو الفاعل 
                                     

١/١٢٠ جواهر الرسائل  1  
  2 ٢/١٠بق  املرجع السا

١/٨٨ املرجع السابق  3  
٦١ شرح اهلمزية لعلي حرازم ص  4  

٢/٦٠ جواهر الرسائل  5  
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 سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما هو        �ن سيدنا   واعلم أ ):" ١/١١٧ (قال يف جواهر املعاين    -٢١
أما حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له مجيع احلجب عن كمال النظـر    (  بقوله   �؟ فأجاب   

إىل احلضرة اإلهلية نظرا عينيا وحتقيقا يقينيا فإن األمر أوله حماضرة وهو مطالعة احلقائق من وراء ستر                 
 من وراء ستر رقيق مث مشاهدة وهو جتلي احلقائق بال حجاب            كثيف مث مكاشفة وهو مطالعة احلقائق     

لكن مع خصوصية مث معاينة وهو مطالعة احلقائق بال حجاب وال خصوصية وال بقاء للغري والغرييـة          
يف احلق للحـق    احلق  عينا وأثرا وهو مقام السحق واحملق والدك وفناء الفناء فليس يف هذا إال معاينة               

 باحلق 
 فمــا مث موصــول وال مث واصــل  ال شـيء غـريه        فلم يبـق إال اهللا    

 اهـ " 
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 :قال مفتاح التجاني

��aKف ه= ��*  �H�* شiرة شiرة ��$ أخ� �	* و�م و��Hوز و �K �����* �	�� و�' �* و ��ن ذ�- أ�* >�ق " 

           � ه�� اIخ���ة �	��K1 ا�� ��Eا� *K�)�E� ���� ��%  ��M��� Yر=?	� ;K@� �� �F<1 أK< *	�     ی� ه����F�< وز��H� ;ث� Y
9ة ا�وث�ن -�%; : ��6 ا�HK�Iج ���* وه��   � � ��9=ن � �� �ون ��* ��� ���$ ^ ی?���ون وه�Yi ا����9دة        – ی�	

� ا�����Eوات وا�رض N=���� وآ�ه���    �:ه��� ا���� ���9	H��E��  ���%=د آ�ه��� ����ل >����9�* و�������   ��� ���� H��Eو� ی 

و وا~"�ل W��  ;%�D٢٤-٢٣اهـ ص  " �و�  
 : د 2�67 �� ;�31 وج�=وا��

  :ا��ج2 ا8ول

يلزمين أن أذكر كل ال قوله بأين قدمت وأخرت كذب حمض مل يستطع أن يذكر له مثاال واحدا وأنا               
 .كالمه إمنا أذكر موضع اإلحتجاج منه

  :ا��ج2 ا�!���

تفـه   فهو ادعاء السـاعي إىل ح اإلحتجاج عليأما قوله بأين بترت هذين السطرين مدعيا أما حمل          
 :بظلفه

  إىل مدية حتـت التـراب تثريهـا         فكان كعرت السوء قامت بظلفهـا     
: ، وهذا مثل قول التجـاين  وأم حيبونهفليس فيهما إال الكفر البواح حيث ادعى أن اهللا حيب الكفار   

 ١"فإم حمبوبون عنده وهناك احملبة العامة منه سبحانه وتعاىل ويف هذه احملبة مجيع العوامل حىت الكفار       "
 اهـ  

 ليجزي �: وقال تعاىل ] ٣٢آل عمران  [� فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين �: وقد قال اهللا تعاىل
 إن اهللا يدافع �: وقال ]  ٤٥الروم  [�الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات من فضله إنه ال حيب الكافرين 

 وال تعتـدوا إن اهللا      �: وقال تعاىل  ] ٣٨احلج   [�فور  عن الذين ءامنوا إن اهللا ال حيب كل خوان ك         
 وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلـرث           �: وقال ] ١٩٠البقرة   [�الحيب املعتدين   

 ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات واهللا ال حيب �: وقال ] ٢٠٥البقرة   [�والنسل واهللا ال حيب الفساد 
 وأما الذين ءامنوا وعملوا الصـاحلات فيـوفيهم         �: وقال تعاىل  ] ٢٧٦البقرة   [ �كل كفار أثيم    

 وليعلم اهللا الذين ءامنوا ويتخـذ   �: وقال تعاىل ]  آل عمران    ٥٧ [ �أجورهم واهللا ال حيب الظاملني      
 إن اهللا ال حيب من كـان        �: وقال تعاىل ]  آل عمران    ١٤٠ [ �منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني       

 وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن اهللا ال حيب مـن             �: وقال ] ٣٦ النساء    [�خمتاال فخورا   
 ويسعون يف األرض فسادا واهللا ال حيب املفسدين         �: قال تعاىل ]  النساء   ١٠٧ [ �كان خوانا أثيما    

 ادعـوا  �: وقـال ]  األعراف ٣١ [ � وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني       �: وقال]  املائدة   ٦٤ [ �
 فانبذ إليهم على سواء إن اهللا       �: وقال]  األعراف   ٥٥ [ �ضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين       ربكم ت 

                                     
١٣٥/ ١ جواهر املعاين        1  
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 ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه ال حيـب  �: وقال]  األنفال   ٥٨ [ �ال حيب اخلائنني    
 . واآليات يف الباب كثرية معلومة]  النحل ٣٣ [ �املستكربين 
  :ا��ج2 ا�!��9

ركت هذين السطرين ألما يتعلقان مبسألة خارجة عن املوضوع الذي تكلمت عنه وهو وحدة              إمنا ت 
 .الوجود مع أن فيهما من الكفر ما فيهما كمحبة اهللا الكفار وحمبة الكفار هللا

  :ا��ج2 ا��ا�<

لو ذكرما يف موضوع وحدة الوجود فال يسعين حينئذ السكوت عنهما ألنه سكوت على الباطـل             
 . وأشرت إىل حذفهما بوضع نقاط حذفما إذ ال تعلق هلما بكالميفحذفته

@��Aا��ج2 ا�: 

استدالل التجاين على أن الكفار يعبدون اهللا بالسجود القدري الكوين من أبطل الباطل وأحمل احملـال      
 : كما قيل

   ما هكذا يا سعد تـورد اإلبـل        أوردها سـعد وسـعد مشـتمل      
  :ا��ج2 ا���دس

فكل عابد أو ساجد لغـري  : " ين إمنا يريد أن يثبت لعبدة األوثان عبادم ويشرعها هلم ألنه قال          التجا
" ألنه هو املتجلي يف تلك األلباس "مث بني دليله بقوله   " اهللا يف الظاهر فما عبد وال سجد إال هللا تعاىل           

 كما أخرب تعاىل عن نفسـه  فهو يعتقد أن اهللا هو هذا الوجود بأصنامه ومجيع خملوقاته فلم يعرف اهللا          
 . بأنه فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه�وأخرب عنه نبيه 
  :ا��ج2 ا����<

ولذلك فتقصريهم هو يف عبادم جلزء من الوجود دون ماسواه وهلذا ينعمون يف النار عند التجـاين                 
 .كما سيأيت
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 : قال مفتاح التجاني

ز ���ة أخ��ى أر ��1 أ>��F ��%�� ا��1�H ����* �8ی� ��6��a ��� >��ق ��� آ�Dم              ث; و�' ���Mط ا>�K>��ل، و���Hو    " 

��9�* و������ و��= أ�%��          (ا�?�z �� هYi ا���Mة و�� �H=ز �	�* ه�= �=��*         �< *��Dة ج=F�< ��1��
و���9Y و�9�9�E* خ�
��9�* و����                 �< *����W� ���� 1���N ��� أ>��ع ��� ���F�K� ��%�� *��H� ون��  �زت ���9دة ا�@�L �%� و �زت �%�  

� إ��� ا� ^ إ��* إ^ أ���     ��	19E ا��=ه�Y���W� 1 ������ ���ل >���9�* و������ �`����* �=>�� ����* ا�D�aة وا�D�Eم            �	� إ

 ��9����L���  1 ا���9=دW�ا� �� *�I٢٤ص اهـ  "  وا. 
 : وا��د 2�67 �� (>�3 أوج2

  :ا8ولا��ج2 

واخلائف مـن اهللا يف     " ئفة من سطوة جالله     خا" أنه أثبت لعباد األوثان اخلوف من اهللا تعاىل بقوله          
 وأما من خاف مقام ربه وى النفس     �: أعلى مراتب اإلميان وهو آمن يف جنان اخللد كما قال تعاىل          

 � وملن خاف مقام ربه جنتـان        �: وقال تعاىل  ] ٤١النازعات   [ �عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى       
  ].٤٦الرمحن [ 

  :ا��ج2 ا�!���

فى عن عباد األوثان عبادة املخلوق وأخرب أم ما عبدوا إال اخلالق،كيف يقـرر هـذا                انظر كيف ن  
 .ويقرر فيما سبق أن الوجود واحد فاألوثان عنده هي اهللا  تعاىل عنما يقول علوا كبريا 

 :ا��ج2 ا�!��9

� أ>��ع ��� �N��1 ����      ..و�= أ�%�  �زت  :" قوله�� ��F�K� " ة كذب مفضوح ألن الكفار يف عصور كثري
ما عبدوا إال غري اهللا عز وجل وقد أمهلهم اهللا سبحانه وتعاىل واستدرجهم زمنا طويال ومل يهلكهـم   

احلج  [ � وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذا وإيل املصري �: يف طرفة عني كما قال تعاىل  
منا منلي هلم ليزدادوا إمثـا       وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم إ          �: وقال تعاىل  ] ٤٨

 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للـذين         �: وقال ] ١٧٨آل عمران    [ �وهلم عذاب مهني    
احلـج   [ � فأمليت للكافرين مث أحذم فكيف كـان نكـريي           �: وقال ] ٣٢الرعد   [ �كفروا  

  ].٤٥م القل [ � سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي هلم أن كيدي متني �: وقال ]٤٤
  :ا��ج2 ا��ا�<

� ا��1W ا����9=د  ��L    :" قوله� *�Iألن اإلله لغـة هـو   هل بالشرعاجلجهل باللغة بعد ما تقدم من  " وا 
اهللا عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبودا إله عند متخذه،            : اإلله: ( ، قال ابن منظور   املعبود مطلقا 

أِله إالهة وألوهة وألوهية عبد عبادة ومنه لفظ اجلاللة (وقال يف القاموس ) واجلمع آهلة واآلهلة األصنام 
ه كفعال مبعىن أصحها أنه علم غري مشتق وأصله إلواختلف فيه على عشرين قوال ذكرا يف املباسيط و

 .اهـ ) مألوه،وكل ما اختذ معبودا إله عند متخذه 
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@��Aا��ج2 ا�:  

واعلم أن  ): " ١/١٨٨( يف جواهر املعاين     لقد وقعت أنت يف ما رميتين به فحذفت من كالم التجاين          
 ..." حضرة احلق متحدة
إن الكفار والفجرة وارمني والظلمـة    :" ؛ وهوقوله ح كذبك ويكشف عقيدتك   حذفت منه ما يفض   

م يف ذلك ممتثلـون     إفهم يف ذلك التخليط الذي خالفوا فيه نصوص الشرع وصورة األمر اإلهلي ف            
 عن أمره ومراده إال أم خرجوا عن صورة األمر اإلهلي ظاهرا وغرقوا             ألمر اهللا تعاىل ليسوا خبارجني    

 اهـ " فيه باطنا 
 ! ترى فمن الذي حيذف من الكالم ما هو حجة عليه ؟
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ث���%� أن >H=د و"Dة و�j�9E وإذ��ن ج���'  :" ثم أشار مفتاح التجاني إلى جهل شيخه فقال   

�  ��~ی��K    ا��@�=��ت N=�� �� ا���l	�� وآ�ه� �� ا�`���ی�     ���HKا� z��?ا� �Kى �?�ة }ی1 ��`�1 ا� ج�ء �� إ�

��KM �E٢٤اهـ ص .. " .ا� 
 :وا��د 2�67 �� 3CDC أوج2

 :ا��ج2 ا8ول

نبه على جهل شيخه الذي مل يستطع أن يذكر من هذه اآليات اإلحدى عشرة إال آيتني وهو وإن مل                   
 .يقصد ذلك لكن اجلاهل جيين على نفسه

  :ا��ج2 ا�!���

 ظاهر كالمه حصر آيات هذا الباب يف إحدى عشرة آية وهذا باطل فقد بقيت عليه آيات كثرية                   مث
: وكقوله تعاىل ] ٢٤احلشر  [�يسبح له ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم �: كقوله تعاىل

رنا  إنا سـخ   �: وكقوله]  األنبياء   ٧٩ [ � وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري وكنا فاعلني          �
 والنجم  �: وقال ] ١٨ص    [ �اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق والطري حمشورة كل له أواب           

 إخل . ]..٦الرمحن  [  �والشجر يسجدان 
  :ا��ج2 ا�!��9 

هذه اآليات كلها تتحدث عن القهر والتسيري القدري الكوين أما التجاين فيعين اجلانـب التشـريعي           
وإن الكفار والفجرة وارمني والظلمـة فهـم يف ذلـك     : ")١/١٨٨(وهلذا يقول يف جواهر املعاىن    

التخليط الذي خالفوا فيه نصوص الشرع وصورة األمر اإلهلي فإم يف ذلك ممتثلون ألمر اهللا تعـاىل                 
" ليسوا خبارجني عن أمره ومراده إال أم خرجوا عن صورة األمر اإلهلي ظاهرا وغرقوا فيه باطنـا                  

ن الكفار يف خمالفتهم لنصوص الشرع واعتربهم مصيبني فيما فعلوا معرضا عـن             فانظر كيف دافع ع   
 كالم شيخك بيوت العنكبوت اليت نسجتها أنت        هدموانظر كيف   ! اآليات فأي دليل على ماقاله ؟     

 .من التأويل والتحريف
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 :   قال مفتاح التجاني

 "     �%Mم  �`; ا��	ا�" �� ;%� ��H� *�� ���b أN��M* ا� ����    ث���%�� أن ا� �=^ أ�HK*  (ن ا�	ب ��Hوه� وی9� ���

����� *�=� �� * �Kآ ;`�� �� *E�� ٢٦ ص اهـ. ��	� �H�� �%� و �ن� ���� �H�� ر * ��69H ج��* دآ� �: 
 :وا���اب 2.7 �� وج�= (>�3

  :ا��ج2 ا8ول
 قل إن اهللا ال يـأمر       �: هذا كفر صراح حيث جعل اهللا قاهرا للكفار على عبادة األوثان واهللا يقول            

 إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم       �: وقال ] ٢٨األعراف   [ �بالفحشاء أتقولون على اهللا ماال تعلمون       
بل بني اهللا تعاىل هلم طريـق احلـق          ] ٧الزمر   [ �وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم         

عن سلوكه فاختاروا الكفـر علـى       وأمرهم بسلوكه واإلستقامة عليه وبني هلم طريق الكفر واهم          
 فهـدينا  �:   وقال ] ٣اإلنسان  [� إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا �اإلميان قال اهللا تعاىل   

  ] .٣الشمس  [ � ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها �: وقال] ١٠البلد  [ �النجدين 
  :ا��ج2 ا�!���

إن التدبري يف أفعـال     " هم بن صفوان السمرقندي الذين يقولون       هذه عقيدة اجلربية وسلفهم فيها اجل     
لعروق النابضة وحركات األشجار    اخللق كلها هللا تعاىل وهي كلها اضطرارية كحركات املرتعش وا         

  اهـ  ١"إضافتها إىل اخللق جماز و
  :ا��ج2 ا�!��9

 دكا فلو جتلى لعبدة األوثان      وأما اآلية اليت أورد فهي قاصمة ظهره ألن اهللا عندما جتلى للجبل جعله            
 . جلعلهم دكا وحمقوا عن آخرهم

  :ا��ج2 ا��ا�<

أما تفسري التجلي الوارد يف كالم التجاين بالتجلي اللغوي فهي مغالطة مكشوفة ألن التجاين نفسـه                
 . صرح مبعىن التجلي عنده وهو وحدة الوجود ألنه جتلى ذات اهللا يف خملوقاته

إعلم أن عند الصديق بل كل صديق من العلم القطعي من عند اهللا بطريـق               :" ٢فقال التجاين ما نصه   
أنـا  : الوحي التحقيقي مبا أفاض عليه من العلوم وعرفه من حقائقها كأنه يقول له سبحانه وتعـاىل               

الواحد احلق الذي ال شيء غريى وأجتلى يف كل مرتبة مبا أشاء من الشؤون سواء طابقة األغـراض                  
يقول لكل صديق إن جتليايت يف فالن لك ال أعطيك منه إال صورة احملبة وإفاضـة                فكأنه  . أوخالفتها

اخلريات منه وآثرتك منه على نفسه وكذا يف فالن وال أجتلى لك فيهم إال بصورة احملبة والنعمة وبذل           
ا هم اخلريات وكذا يف بلد كذا ال أجتلى لك فيهم إال بصورة احملبة والتعظيم واإلجالل وما مث غريي إمن

صوري ال شيء فيها فأمحدين وأشكرين على ذلك وإن فالنا مثال ال أجتلى لك فيه إال بصورة العداوة                
احملضة والشر البالغ والقهر والقتل فخف مين وأحذرين فيه وال تأمن مكري فيه فإىن ال أفعل بـك يف      

                                     
٤٣٦ شرح العقيدة الطحاوية ص  1  

١/٢١٥ جواهر املعاين  2  
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 فيهم إال شرا وهالكا     تلك الصورة إال شرا وال ترى مين فيها إال شرا وكذا يف بين فالن ال ترى مين                
وضررا وكذا يف بلد كذا ال ترى مين فيها إال ذال وإهانة وإخنفاضا وإستكانة وال ترى مين فيهم مـا                
حتب أصال فخف مين وأحذرين يف مجيعهم وال تأمن مكري فيهم وكن شديد اإلحتراز مين فيهم فما                 

 اهـ".  فيهم أهلكتك مث غريي يف مجيعهم فأنا املتجلي فيهم بشؤوين فإنك إن أمنت مين
وحقيقة التجلي هو الظهور وجتلي احلق بذاته يف ذاته لذاته عن ذاته وهذا التجلي " وقال التجاين أيضا 

هو مرتبة كنه احلق وال اطالع ألحد عليه والتجلي الثاين جتليه لغريه يف غريه بنفسه لنفسه عن نفسـه   
دير اإلهلية يف صور األكوان مطلقا إمنا كان عن         فهذا التجلي هو الذي يدركه اخللق وكان جتلي املقا        

فهذ ا السبب هو الذي ) كن ( سبب وهو تعلق املشيئة وسبق احلكم منه سبحانه وتعاىل وتعلق كلمة  
برزت به املقادير يف صور األكوان فإن تلك املقادير برزت ال عن ذاا بذاا وإمنا برزت عن غريهـا       

 عليها وبه وجدت أما جتلي الذات فلم يتقدمها شيء ألا أجل            بغريها فذلك السبب هو الذي تقدم     
 ١اهـ" من أن تكون منفعلة للمشيئة أو غريها إمنا جتلت بذاا يف اخللق 

 .فأنظر كيف صرح بأن جتلي اهللا بذاته يف خملوقاته تعاىل اهللا عما يقول علوا كبريا
 جتلى يف كل مرتبة من مراتب خلقه بأمر         وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل    :".... وجاء يف الرماح مانصه   

وحكم مل يتجلى به يف غريها من املراتب وذلك التجلي تارة يكون كماال يف نسبة احلكمة اإلهليـة                  
وتارة يكون صورته صورة نقص يف نسبة احلكمة اإلهلية فال حميد لتلك املراتب من ظهور التجلي فيها     

الربانية وكل تعلقات املشيئة يستحيل حتوهلا لغري مـا  بصورة ذلك النقص ألن ذلك ناشئ عن املشيئة       
  اهـ  ٢"تعلقت به 

ولذلك قال بعض العارفني يف حق التلميذ الذي أستغىن باهللا  :" بن عريب اويف كاشف األلباس نقال عن      
مرة، فعرب أبو يزيد    ألف  ير ى اهللا    أن  على زعمه عن رؤية أيب يزيد ألن يرى أبا يزيد مرة خري له من               

 له هذا أبو يزيد فعندما وقع بصره عليه مات التلميذ فقيل أليب يزيد يف موته فقـال رأى مـاال           فقيل
يطيق ألنه جتلى له من حيث أنا فلم يطقه كما صعق موسى ألن اهللا من حيث أنا جماله أعظم مـن                     

  ٣اهـ".حيث الى الذي كان يشهده فيه ذلك املريد 
ل يضاهي جتليات األنبياء يتجلى له احلق سبحانه وتعاىل يف كل           القطب املكتوم له جت   :" وقال التجاين   

 اهـ٤"حلظة مائة ألف جتل كل جتل يعطى فيه ما يعطى جلميع أهل اجلنة مائة ألف مرة أو أكثر منها 
 .فهكذا ترى أن التجلي عندهم هو وحدة الوجود وهو الكفر الصراح

@��Aا��ج2 ا�:  
                                     

٢/٣٤١ جوهر املعاين  1  
٣٢٧-٣٢٦ /١ الرماح  2  

١٧٢ كاشف األلباس  3  

  4 ١/٢٧ الدرة اخلريدة 
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 خملوقاته لكان كفرا بإمجاع املسلني قال القاضـي البسـاطي           لو سلمنا صحة ماقال من جتلي اهللا يف       
  ١"ولكن دعوى  جتلى اهللا بصورة ما مكفر ا شرعا بإمجاع املسلمني " املالكي  

  :ا��ج2 ا���دس

سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال  �: قال تعاىلما قلته يا مفتاح هو حجة الكفار قدميا  
من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علـم                آباؤنا وال حرمنا    

  ]١٤٨األنعام [  � فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون
وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا وال حرمنا                  �: وقال تعاىل 

  ]٣٥النحل  [ � ن من قبلهم فهل على الرسل إال البالغ املبني كذلك فعل الذيمن دونه من شيء
 
 
 

                                     
١٥٩مصرع التصوف ص  1  
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 : قال مفتاح التيجاني

� ج   " �� ج=اه� ا����� ���HKا� z�?=ل ا�� ��ا�* ��K�ء       " ١ ص١وأ�� إ���aی�1 ا��> ��� 1��<Mن ا��#��ة ا���

             S��W� *�E�� ��K� *��* ا�=ج�=د آ�	%�� <��ب ��ن ��� دخ�� Y=ی$  =ج* �� ا�=ج=�K69 ا�M� ^     ^ ا����ل Yiه� ���� *�	�
� ه�iا ا����ل             �� 9 و^ ه; و^ ��آ1 و^ >`=ن ^ ر>; و^ آ�& و^ أی�� و^ �� و^ ���; ���= �L�F ا���9��� LF�
� ��ل     Kا� *K�=� �* ��Kج; �� ا� �8 وج6 و�� هiا ا���ان ��ل أ =ی8ی� ��� �� أ�Z; ش(���9< ����Mل ^ إ�* إ^ أ

� (: * ��ل�� و>r أ"�� * وه; دا
�ون  �� �� أ�Z; ش(���9<(Y=��`%� =ا أن ی�٢٨اهـ  ص "   إخل...  
 : ����د 45�67 �� أر�31 7'� وج�5

 :ا��ج2 ا8ول
وأمـا  " لقد بترت هذا الكالم عما قبله ألنه صريح يف وحدة الوجود صراحة ال تقبل التأويل ونصه                 

كله بالنسبة إىل اهللا يف قربه منها كلـها        قولنا أن القرب قرب النسبة ال قرب املسافة وقولنا إن اخللق            
على حد سواء فالكافر والرسول على نسبة واحدة واحلق يف ذلك كله ال متصل وال منفصل فهـو                  
قريب يف غاية القرب وأبعد من كل بعيد وتلك الصفة تتبع حقيقة وجوده وال يعرف الوجود املطلق                 

ل فإا قرب النسبة فإن احلضرة القدسة يف غايـة  وال يصل عامل وال غريه وأما النسبة املذكورة للرجا       
 !!فانظر كيف سوى بني الكافر والرسول  اهـ ١"إخل ...الصفاء

 : ا��ج2 ا�!���

 باطل ألن هذا الكالم يف الفصل الثاين من الباب اخلامس فكيف يكون يف الصـفحة                ١ ص ١قوله ج 
 !؟.١األوىل من ج
 : ا��ج2 ا�!��9

فإن من دخلها غاب عنه الوجود الكله فلم يبق         :" ة الوجود حيث قال    وال يفهم من كالمه إال وحد     
ففي هذه احلال ال نطق :" فهذا يف غاية الصراحة يف وحدة الوجود وكذلك قوله     " إال األلوهية احملضة    

 .فهو صريح يف أن هذا الناطق هو اهللا تعاىل عن ذلك علوا كبريا" للعبد 
وهل حيتاج اهللا إىل من يترجم عنـه إال إذا  "  اهللا عز وجل   ألنه مترجم عن  " وهذا مصرح به يف قوله      
 .قصد به الوجود املطلق ؟

 : ا��ج2 ا��ا�<

 غاية ما اعتذر به عن أيب يزيد البسطامي أنْ حشرة يف زمرة اانني فاقدي العقل وأنه مرفوع عنـه                   
 : القلم بسبب ذلك حيث قال

 .٢٩ص "  التمييز يعين أن العبد يف هذه احلال الذي زال عنه فيه" 
@��Aا��ج2 ا�:  

 فانظر رمحك اهللا كيف جعل هذا املقام الذي هو أشرف مقام عندهم وما أفنوا أعمارهم إال من أجل 
 !! حتصيله فقدا للوعي والتمييز 

 : ا��ج2 ا���دس

                                     
٢/٢٣٩ جواهر املعاين  1  
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 أبو يزيد البسطامي كان قطب زمانه على حد قولكم وأنتم تعتقدون أن القطب هو روح املوجودات   
تصرف فيها فال يتحرك منها ساكن إال به ألنه خليفة اهللا يف تصريف الكون فليت شـعري مـن            وامل

 !الذي صرف الكون حال فقد البسطامي للتمييز والوعي ؟
هو الروح يف مجيع املوجودات فما يف الكون ذات إال وهو الروح :" قال عن القطب يف جواهر املعاين 
  اهـ ١"رة العامل مكان إال وهو حال فيه متمكن منه وها وال يف كاملدبر هلا وواحملرك هلا والقائم في

 :ا��ج2 ا����<

أن ابن عريب وهو أدرى منك بالبسطامي قال بأنه قال ذلك يف الصحو وأقره على ذلك زعيمكم يف                  
ومنها من ادعت ذلك على بصرية وصحو وحتقق معرفة يف جملس           :" هذا العصر إبراهيم انياس إذ قال     

 اقتضاها الس ملا رأوا أن احلق عني قواهم وما هم هم إال بقواهم وبقواهم يقولون مـا                  لقرينة حال 
يقولون فقواهم القائلة الهم وهي عني احلق كما أخرب احلق وكما أعطاه الشهود باخنراق العـادة يف                 

 عنه مثل هذا مـع   يزيد ممن نقلأنا اهللا وإين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدون؛ كأيب     : قوهلم عندهم فقالوا  
  اهـ      ٢"صحوه وثبوته وعلمه بأن احلق هو الظاهر بأفعاله يف أعيان املمكنات 

فهل نصدقك يف قولك أنه كان يف حال الغيبة واحملو أم نصدق شيخك إبراهيم انياس الذي تبع ابـن           
لو كان من عند     و �! أليس هذا هو التناقض يا جتانية ؟      ! عريب يف أنه قاله يف حال الصحو والثبوت ؟        

  ].٨٢النساء  [ �غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 
� :ا��ج2 ا�!��

وأما قول السائل ما معىن قول الشيخ عبـد        :" ومما يؤكد كالم ابن عريب قول صاحب جواهر املعاين        
) يف طـي قبضـيت  :(�وقول الشيخ زروق  ) وأمري باهللا إن قلت كن، يكن       : (�القادر اجليالين   
إىل غري ذلك من أقاويل السادات رضي اهللا عنهم مثل          ) يا ريح اسكين عليهم بإذين    :(هموكقول بعض 
ويضا عامـا أن    ة العظمى واستخلفهم على مملكته تف     معىن ذلك أن اهللا ملكهم اخلالف     : �هذا، قال   

يفعلوا يف اململكة كلما يريدون وميلكهم اهللا تعاىل كلمة التكوين مىت قالوا لشيء كن كان من حينه                 
وهذا من حيث بروزه بالصورة اإلهلية املعرب عنها باخلالفة العظمى فال يستعصي عليهم شـيء عـن              

  اهـ٣.الوجود
واجلواب عن هذه الشطحات أن للعارف     :"  ومما يؤيد قولك ماقاله التجاين يف جواهر املعاين ونصه         -

خيرج عن مجيع مداركه وقتا يطرأ عليه الفناء واإلستغراق حىت خيرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده و         
ووجوده لكن تارة يكون ذلك يف ذات احلق سبحانه وتعاىل فيتدىل له من قدس الالهوت من بعـض      
أسراره فيض يقتضي منه أن يشهد ذاته عني ذات احلق حملقه فيها وإستهالكه فيها ويصرح يف هـذا                  

                                     
  1 ٢/٣٣٩ جواهر املعاين 

  2 ١٧١ ملحق كاشف األلباس ص 
  3 ٢٨٠-٢٧٩ /٢ جواهر املعاين 
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جلـت عظمـيت وتقـدس    من التسبيحات كقوله ... امليدان بقوله سبحاين ال إله إال أنا وحدي إخل       
كربيائي وهو يف ذلك معذور ألن العقل الذي مييز به الشواهد والعوائد ويعطيه تفصيل املراتب مبعرفة                
كل مبا يستحقه من الصفات غاب عنه وامنحق وتالشى واضمحل وعند فقد هذا العقـل وذهابـه                 

 احلق فيه نيابة عنه فهو      وفيض ذلك السر القدسي عليه تكلم مبا تكلم به فالكالم الذي وقع فيه خلقه             
معربا عن ذات احلق ال عن ذاته ومن هذا امليـدان قـول أيب يزيـد                ويتكلم بلسان احلق ال بلسانه      

ما أعظم شأين وقول احلالج أنا احلق وما يف اجلبة إال اهللا وكقول بعضهم فاألرض    سبحاين  البسطامي  
 : �أرضي والسماء مسائي كقول التستري 

ـ         أنا احملب واحلبيـب مـامث ثـان        ن يـراين   أنظر أنا شيء عجيب مل
  اهـ  ١"

 !.فانظر إىل تناقضهم يف هذه املسألة وحدها فكيف بغريها 
 :ا��ج2 ا���;<

وأنه بتر من كالم الشيخ أيب يزيد البسطامي ما فيه احلجة عليه ومزيد التفصيل       :" وأما قولك يا مفتاح   
 صحا من سكرته وحتققوا منه الصحو أخربوه مبا مسعوه منه فقال ما وعرفوا أنه غائب فلما: وهو قوله 

علمت بشيء وهال قتلتموين يف تلك احلالة فإنكم لو قتلتموين كنتم غزاة يف سبيل اهللا وكنت شهيدا                 
 اهـ " فقالوا مل نقدر 

 :فهذا باطل من وجهني
 وقد قلنا أن احلضرة يف غاية على ذلك"  أنك حذفت بقية الكالم اليت فيها احلجة عليك وهي قوله -أ

إذا جتلى بكمال جالله للعبد أماته عن مجيع األلوان فلـم           تعاىل  الصفاء ال تقبل الغري والغريية ألن اهللا        
  اهـ  ٢"يعقل ال غري وال غريية فهذا غاية الصفاء 
صـريح  وذلك ألن يف هذه الفقرة الت     " مل يقدر على ذلك     " فهذا هو احلذف والبتر حىت عن املتعلق        

 .بعقيدة وحدة الوجود اليت تنكرها
 ما نقلت عن البسطامي حجة عليك ألنه أباح هلم قتله وما ذلك إال ألنه يعلم أن ما قاله كفـر                 -ب

 وأن الشأن أو الشك يف      ٣ إحلاد هخمرج من امللة وقد تقدم كالم الذهيب يف أن ما قال البسطامي ظاهر            
 .ا تقدمثبوته وذلك قد انتفى بإثبات التجاين له كم

                                     
٢٧٧ /٢جواهر املعاين ص 1  
٢/٢٣٩ املصدر السابق  2  

  3 ١٣/٨٨ سري أعالم النبالء
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�E�1ا��ج2 ا�:  

أن هذا النوع من الكفر البواح ال يتأول لصاحبه كما قال شيخ اإلسالم زين الدين العراقـي يف رده                   
وال يقبل ممن اجترأ على مثل هذه املقاالت القبيحة :" على مسألة وحدة الوجود عند ابن عريب ما نصه

مه وال كرامة، ولقد أحسن بعض مـن  أن يقول أردت بكالمي هذا خالف ظاهره وال نؤول له كال          
 من العلماء العارفني وهو الشيخ اإلمام العالمة عالء الدين علي ابن إمساعيل القونوي حيث               هعاصرنا

سئل عن شيء من هذا فقال إمنا نؤول كالم من ثبتت عصمته حىت جنمع كالميه لعدم جواز اخلطـأ              
صية والكفر فنؤاخذه بظاهر كالمه وال يقبل منه عليه وأما من مل تثبت عصمته فجائز عليه اخلطأ واملع        

  اهـ  ١"ما أول كالمه عليه مما ال حيتمله أو مما خيالف الظاهر وهذا هو احلق 
 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 فهو باطل باإلمجاع فأحرى     كل كالم وإطالق يوهم الباطل    :" نصهقال اإلمام أبو علي السكويت ما       
وأوىل إذا كان صرحيا بالباطل فإن قالوا مل نقصد بكالمنا ورموزنا وإشاراتنا اإلحتاد واحللول وإمنـا                
قصدنا أمرا آخر يفهم عنا قلنا هلم اهللا أعلم مبا يف الضمائر وما خيفى يف السرائر وإمنا اعترضنا حنـن                    

  اهـ ٢"ت إىل اإلحلاد واحللول واإلحتاد األلفاظ واإلطالقات اليت تظهر فيها اإلشارا
  :ا��ج2 ا�!��� 7'�

شطح وأمر آخر خيصها وهو صـرف  الوأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه يف       :" قال أبو حامد الغزايل   
ألفاظ الشرع عن ظواهرها املفهومة إىل أمور باطنة ال يسبق منها إىل األفهام فائدة كدأب الباطنية يف                 

ضا حرام وضرره عظيم فإن األلفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغري اعتصام             التأويالت وهذا أي  
قـة  ثفيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غري ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطالن ال                

 ال يوثـق بـه      سبق منه إىل الفهم   ي فإمنا   �بااللفاظ وسقط به منفعة كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله          
له بل تتعارض فيه اخلواطر وميكن ترتيله على وجوه شىت وهذا أيضا مـن البـدع                 ال ضبط    والباطن

 اهـ ٣"الشائعة العظيمة الضرر
  :ا��ج2 ا�!��9 7'�

وأما ادعاؤه أن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أجاب عن البسطامي فهو ادعاء عار من الصحة وكذب ما                  
رمحه اهللا تعاىل وغريه من العلماء هـو أن         جرى منه حرف قط وإمنا الذي قال مشس الدين ابن القيم            

هذا الكالم كفر وإحلاد فإن قاله يف وعيه فهو كافر وإن قاله يف حال فقدان العقل والتمييـز فلـيس            
ولكن يف حال السكر واحملو واإلصطالم والفنـاء قـد   :"... خماطبا كسائر اانني وهاك نص كالمه     

بها ما حيكى عن أيب يزيد أنه قال سبحاين أو مايف اجلبة      يغيب عن التمييز يف هذا احلال قد يقول صاح        

                                     
  1 ٦٥ف ص وص انظر مصرع الت

١٢٧-١٢٦ املرجع السابق ص  2  
  3 ١/٣٧ علوم الدين  إحياء
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إال اهللا وحنو ذلك من الكلمات اليت لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرا ولكن مع سـقوط    
 ١اهـ" التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم املؤاخذة 

 وجاء عنه أشياء مشكلة     : "وحنوه ما تقدم عن احلافظ الذهيب يف ترمجة أيب يزيد البسطامي حيث قال            
ال مساغ هلا، الشأن يف ثبوا عنه، أو أنه قاهلا يف حال الدهشة والسكر والغيبة واحملو فيطـوى وال                   

  اهـ ٢"حيتج ا إذ ظاهرها إحلاد مثل سبحاين، وما يف اجلبة إال اهللا 
  :ا��ج2 ا��ا�< 7'�

 ميكن تأويله إال بتعسف شديد قال ابن على أن كالم البسطامي لكثرته وصراحته يف الكفر واإلحلاد ال
وقد حكي عنه شطحات ناقصات وقد تأوهلا كثري من الفقهاء والصوفية           :" كثري يف ترمجة البسطامي   

ومحلوها على حمامل بعيدة وقد قال بعضهم إنه قال ذلك يف حال اإلصطالم والغيبة ومن العلماء من                 
على اعتقاد فاسد كامن يف القلب ظهر يف أوقاته        بدعه وخطأه وجعل ذلك من أكرب البدع وأا تدل          

  ٣اهـ" 
�'7 @��Aا��ج2 ا�:  

وهذا يشبه إىل حد كبري ما كان يقول به أبو يزيد البسطامي املتـوىف              :" وقال الدكتور صابر طعيمة   
 هـ الذي كان ينحدر من أصل زرادشيت وعنصر وحدة الوجود حمدد عنده حتديدا واضحا فاهللا ٢٦٠

  ٤اهـ"وأنه هو نفسه العرش واللوح احملفوظ والقلم والكلمة ) ط ال قرار له حمي(كما يقول

                                     
١/٢٩٦ مدارج السالكني  1  
١٣/٨٨ سري أعالم النبالء  2  
  3 ١١/٣٠ البداية والنهاية 

٦٢ الصوفية معتقدا ومسلكا ص 4  
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 :قال مفتاح التيحاني
 ��� ا���Iم ����    ١٧١وأ�� ا��Kاض هiا ا��Hه6 ا���Wض ��� �� �M�* ا�?�z إ ��اه�; ��� آ�ش�& ا����9س ص       " 

*a�� ا��K=�� ا��`�1 و� � :ا�ی�  � �� 
)  '� ��
ا����س ^ ی`=ن �� هl^ء ا��ج�ل وهiا ��Mم �� یM=ل �� رأی� إ^ ا� ��ن ��6 ��ن �� �; �9a* ا��ؤی1 دا


6 ��ل ه=�Eن ��6 �* �� ا��
6 ��ل ه= ��Mن ��6 �� ا��� ��ل ه= �
 .٣٢-٣١ اهـ ص  ")...�� ا��ا
P�<وج�= ت�31 إج � :وا��د 2�67 �

 :ا��ج2 ا8ول
كيف ففإن قيل له " قد قال بعد هذا مباشرة مل تذكر آخر الكالم ألنه حجة عليك كما هي عادتك ف         

األمر ؟ قال نسب تظهر فيه منه له فما مث يف مث إال هو وهو عني مث وهذا مذهب أيب يزيد البسطامي                      
  ١اهـ"  باحلال �

 : ا��ج2 ا�!���

ال يصح إال على قـول      " من مل تصبه الرؤية دائما      " م صريح يف وحدة الوجود ألن قوله         هذا الكال 
 .حدة الوجود ألم يعتقدون أن ما يشاهدونه من الوجود هو اهللا تعاىل عن ذلك علوا كبرياأهل و
نسب تظهر فيه " وقوله " ومن السائل قال هو " و" من الرائي قال هو " و" ما رأيت إال اهللا    :" وقوله

 " منه له فما مث يف مث إال هو 
 . هو وحدة الوجودكلها عبارات يف غاية الصراحة ال حتتمل إالمعىن واحدا

 : ا��ج2 ا�!��9

نياس وهو إمنا نقله عن ابن عريب فهوفخ سقط فيـه مفتـاح             اأما قوله بأنين نسبت الكالم البراهيم       
التجاين ألنكم معاشر التيجانية تقولون بوحدة الوجود وأن اخلالق هو عني املخلوق فكيف تعيب علي    

كم يف هذه الفكرة الباطلةواستحالة تطبيقهـا يف        مع ذلك التفريق بني خملوقني أليس هذا دليل تنقاض        
الواقع ألنه إذا كان وجود املخلوق ليس هو وجود املخلوق األخر فكيف يكون اخلالق هو املخلوق                

 .فهو قائل به قطعامث إبراهيم انياس إمنا نقل هذا الكالم مستدال به ! ؟
 : ا��ج2 ا��ا�<

 فهذه مغالطة مكشوفة ألنه وإن نفى ذلك فقـد أثبـت            أما قوله بأن ابن عريب ينفي احللول واإلحتاد       
وحدة الوجود وأثبتتها التيجانية كما تقدم والفرق واضح بني احللول واإلحتاد وبني وحدة الوجـود               
ولكنك خلطت بينهم جلهلك وتلبيسك على الناس، فاحللول واإلحتاد يقتضي وجود خالق وخملـوق            

 حل يف اخلالق كحلول الزبدة يف اللنب واملاء يف اإلنـاء     ومبداومة املخلوق على رياضات روحية معينة     
فهذا هو احللول أواحتد به حىت صار شيئا واحدا وهذا هو اإلحتاد وأما وحدة الوجود فهي أعظم كفرا 

 .الوجود كله واحد هو اهللابل من ذلك إذ ال تعترف بوجود خالق وخملوق أصال 

                                     
١/٥والطبقات الكربى للشعراين  ١٧١ كاشف األلباس ص    1  
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@��Aا��ج2 ا�:  
نقاش وهو وحدة الوجود إىل مسألة أجنبية عنها وهي وحدة الشهود           أما هروبك من حمل البحث وال     

 .هو دليل على وقوف محارك يف العقبة وتبلد ذهنك وعجزك التام عن اجلوابف
مث وحدة الشهود اليت هربت إليها مل تذكر هلا دليال صرحيا من الكتاب وال السنة وال اإلمجـاع وال                   

 .القياس وال قول صاحب وال تابع
 : ��دسا��ج2 ا�

 : أما اآليات األربعة اليت ذكرت فهي
   N3 ا8و����R٠٣احلديد  [ � هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم           � قوله تعاىل    :ا [

أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعد ((...  فقال �وهذه اآلية قد فسرها رسول اهللا      
 ١مسلم  ..)) باطن فليس دونك شيءشيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت ال

م يذكر وحدة وجود وال شهود ومل يذكرها أحد مـن الصـحابة وال              لف�هكذا فسرها رسول اهللا   
التابعني وال أتباعهم فلماذا وصلتم انتم إىل هذه الدرجة الرفيعة من الشهود اليت مل يصل إليها واحـد       

ة أنفسكم على األنبياء فمن دوم مثـل  من هؤالء ؟ ليس ذلك إال من باب تفضيلكم معاشر املتصوف  
 : قول قائلكم

" معاشر األنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما مل تؤتوه         :" وقول آخر " خضنا حبرا وقف األنبياء بساحله      " 
 : وقال شاعركم

  بساحله صونا ملوضـع حـرميت      ودونك حبرا خضته وقـف األوىل      
 ٢".نبيني بداية أقدام األولياء اية أقدام ال: " وقول أحد عارفيكم

 : وإليك أقوال املفسرين املعتمدين يف هذه اآلية
�ل ا�� ج��� ا����ي-  : 

 يقول و اآلخر بعد كل شيء � واآلخر � قبل كل شيء بغري حد   � هو األول    �يقول تعاىل ذكره    " 
 فناء األشياء كلـها  بغري اية وإمنا قيل ذلك كذلك ألنه كان وال شيء موجود سواه وهو كائن بعد       

هو الظاهر على كل    و  يقول    � والظاهر �:  وقوله �كل شيء هالك إال وجهه    �قال جل ثناؤه    كما  
 يقول هو الباطن مجيع األشـياء  �والباطن�شيء دونه وهو العايل فوق كل شيء فال شيء أعلى منه  

و الذي قلنا يف ذلك وبنح� وحنن أقرب إليه من حبل الوريد �فال شيء أقرب إىل شيء منه كما قال         
  ٣" وقال به أهل التأويل �جاء اخلرب عن 

                                     
  1 )٦٨٨٩(  صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب الدعاء عند النوم ح 

٢٧٧ -٢/٢٧٦  جواهر املعاين 2  
١١/٦٧٠ تفسري الطربي  3  
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  شرحا يغين عن قول كل قائل فقـال يف �وقد شرحها رسول اهللا :"  عند هذه اآلية و�ل ا�%�$��  -
اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعـد           (( صحيح مسلم من حديث أيب هريرة       

نت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننـا مـن            شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأ      
 . ١)) الفقر 

-    �
 الذي يبقى بعـد     � واآلخر   � هو القدمي الذي كان قبل كل شيء         � هو األول    � " :و��ل ا�.��
 لكونه غري مدرك باحلواس وإن كـان  � والباطن � باألدلة الدالة عليه   � والظاهر   �هالك كل شيء    

 ٢"مرئيا 
وقال البخاري قال حيي الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما           :" �و��ل ا��� آ!��      -

وقال شيخنا احلافظ املزي حيي هذا هو ابن زياد الفراء له كتاب مساه معاين القرآن وقد ورد يف ذلك                   
  اهـ   ٣..."أحاديث

بعد فناء خلقه   الباقي بعد كل شيء أي  � واآلخر   � قبل كل شيء     � هل األول    � ":��ل ا�'��آ���    -
 أي العامل   � والباطن   �لة الواضحة   د العايل الغالب على كل شيء أو الظاهر وجوده باأل         �والظاهر  �

مبا بطن من قوهلم فالن يبطن أمر فالن أي يعلم داخلة أمره وجيوز أن يكون املعىن احملتجـب عـن                    
 ٤" فتعني املصري إىل ذلـك        كما سيأيت  �األبصار والعقول وقد فسر هذه األمساء األربعة رسول اهللا          

 اهـ 
��3 ا�!����3     Rا ���وال تدع مع اهللا إله آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له     �: فهي قوله تعاىل   أ 

 . ٨٨ القصص �احلكم وإليه ترجعون 
 وملا كانت اآلية حجة عليه يف حترمي دعاء غري اهللا واإلستغاثة به بتر أوهلا ووسطها ومل يذكر منها إال                  

 فانظر إىل التحريف املتعمد مـن أجـل يلّ          � كل شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون           �
مث اآلية ال ذكر فيها لوحدة الشهود ال صراحة وال ضمنا وإليك كالم أئمة املفسرين . أعناق النصوص 

 : فيها
� ا��� ج���� ا�����ي         ـ  ����
دك الذي له عبادة كل مع معبويا حممد يقول تعاىل وال تعبد :" �ل إ��م ا�>

 يقول ال معبود تصلح له العبادة إال اهللا الذي كـل            � ال إله إال هو      �شيء معبودا آخر سواه وقوله      
 فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إال        � إال وجهه    �شيء هالك إال وجهه واختلف يف معىن قوله         

 :  ذلك كذلك بقول الشاعرهو وقال آخرون معىن ذلك إال ما أريد به وجهه واستشهدوا لتأويلهم
    رب العباد إليه الوجه والعمـل     استغفر اهللا ذنبا لسـت حمصـيه            

                                     
  1 ١٧/١٥٤ تفسري القرطيب
  2 ٤/٢٢٢ تفسري النسفي 
  3 ٤/٢٧٦٥ تفسريابن كثري 
١٦٦-٥/١٦٥ فتتح القدير  4  
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 وإليـه  � يقول له احلكم بني خلقه دون غريه ليس ألحد غريه معه فيهم حكم،      � له احلكم    �وقوله  
م  يقول  إليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل فيجـازي مـؤمنكم جـزاؤه                �ترجعون  

 ١" وكفاركم ما وعدهم 
معه غريه فإنه ال إله إال هو نفي   أي ال تعبد� وال تدع مع اهللا إله آخر �قوله تعاىل   :"  و�ل ا�%�$��  -

وقال الصادق ) معناه إال هو :(  قال جماهد� كل شيء هالك إال وجهه �لكل معبود وإثبات لعبادته     
  اهـ ٢) "يد به وجهه أي ما يقصد إليه بالقربة أي إال ما أر(وقال أبو العالية وسفيان ) دينه (

   �
 أي إال إياه فالوجه يعرب به عن الذات وقال جماهد يعين            � كل شيء هالك إال وجهه       "� :��ل ا�.��
  اهـ٣"� وإليه ترجعون � القضاء يف خلقه � له احلكم �  اهللاعلم العلماء إذا أريد به وجه

 أي ال تليق العبادة إال له وال تنبغـي األلوهيـة إال   � إهلا آخر  وال تدع مع اهللا� قوله   �ل ا�� آ!���    -
 إخبار بأنه الدائم الباقي احلي القيوم الذي متوت اخلالئق � كل شيء هالك إال وجهه �لعظمته وقوله 

 فعرب بالوجه   � كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام            �وال ميوت كما قال تعاىل      
  اهـ ٤أي إال إياه � كل شيء هالك إال وجهه � قوله ههنا عن الذات وهكذا

 فإنه تعريض لغريه مث وحد سبحانه نفسه        �وال تدع مع اهللا إهلا آخر       �وكذلك قوله    " :��ل ا�'��آ���   
 هالـك إال  � من األشياء كائنا ما كـان  � ال إله إال هو كل شيء �ووصفها بالبقاء والدوام فقال  

 اهـ  ٥"  أي إال ذاته �وجهه 
 هذا وما قبله للتهييج واإلهلاب وقطع أطماع املشركني �وال تدع مع اهللا إهلا آخر � " :�ل أ�� ا����1د  

عن مساعدته عليه الصالة والسالم هلم وإظهار أن املنهي عنه يف القبح والشرية حبيث ينهى عنه من ال           
 إال ذاته فإمنا عداه     �جهه   كل شيء هالك إال و     � وحده   � ال إله إال هو      �ميكن صدوره عنه أصال     

 أي القضاء النافـذ يف اخللـق        � له احلكم    �كائنا ما كان ممكن يف حد ذاته عرضة للهالك والعدم           
  اهـ ٦"عند البعث باجلزاء باحلق والعدل  �وإليه ترجعون �
 اهللا  فمن الناس من فسر اهلالك بالعدم واملعىن أن� كل شيء هالك  �اختلفوا يف قوله    :"  �ل ا���ازي   -

يعدم كل شيء سواه ومنهم من فسر اهلالك باخراجه عن كونه منتفعا به إما باإلماتة أو بتفريق                 تعاىل  
األجزاء وإن كانت أجزاؤه باقية فإنه يقال هلك الثوب وهلك املتاع وال يريدون به فناء أجزائه بـل                 

 االك يف ذاته فإن كل م     منهم من قال معىن كونه هالكا كونه قابال لله        وخروجه عن كونه منتفعا به      

                                     
١٠/١١٩ تفسريالطبريي  1  
١٣/٣٢٢ تفسري القرطيب  2  
 3 ٣/٢٤٩ تفسري النسفي 
  4 ٣/٢١٤١ تفسري ابن كثري 

  5 ٤/١٨٩ فتح القدير 
  6 ٧/٣٧٠ أبو السعود حباشية التفسري الكبري  تفسري
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كان قابال للهالك فأطلق عليه    فعداه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكن الوجود كان قابال للعدم             
  اهـ ١..."اسم اهلالك نظرا إىل هذا الوجه

�3 ا�!��!�3   Rا ��ا فهي قوله تعاىل   أ ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما تدعون من دونه الباطـل  � اليت تعلق 
  ].٣٠لقمان  [�هللا هو العلي الكبري وأن ا

 : ويف ما يلي ننقل لك أقوال املفسرين املعتمدين حىت يتبني أنه ال عالقة هلا بالكشف والشهود الصويف
 أي إن ما يظهر لكـم  �ذلك بأن اهللا هو احلق وأن مايدعون من دونه الباطل �قوله " : �ل ا�� آ!���   -

املوجود احلق اإلله احلق وأن كل ما سواه باطل فإنه الغين عمـا             آياته لتستدلوا ا على أنه احلق أي        
سواه وكل شيء فقري إليه إلن كل ما يف السماوات واألرض اجلميع خلقه وعبيده ال يقدر أحد منهم        
على حتريك ذرة إال بإذنه ولو اجتمع كل أهل األرض على أن خيلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك وهلـذا                   

 أي  � هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو العلي الكـبري                 ذلك بأن اهللا   �قال تعاىل   
  اهـ ٢"فالكل خاضع حقري بالنسبة إليهالعلي الذي ال أعلي منه الكبري الذي هو أكرب من كل شيء 

 للسببية أي ذلك    � بأن اهللا    � إىل ما تقدم ذكره والباء يف        � ذلك   �واإلشارة بقوله    " :��ل ا�'��آ���   
 � وغريه الباطل أو متعلقة مبحذوف أي فعل ذلك ليعلموا أنه احلق             � هو احلق    � أنه سبحانه    بسبب

الذي يدعون من دونه هو الشيطان وقيل ما اشركوا به :  قال جماهد �وأن ما يدعون من دونه الباطل       
 �احلـق    أن اهللا هو     � على مجلة    ة معطوف � وأن اهللا هو العلي الكبري       �من صنم أو غريه وهذا أوىل       

واملعىن أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه يف اآليات املتقدمة لإلستدالل به على حقية اهللا وبطالن ما                 
  اهـ ٣" يف مكانته ذوالكربياء يف ربوبيته وسلطانه �هو العلي  �سواه وعلوه وكربيائه 

 أي فوق التمام �لكبري  وأن اهللا هو العلي ا     �إشارة إىل التمام وقوله     �هو احلق    �قوله   " :��ل ا���ازي   
 أي يف ذاته وذلك ينايف أن يكون جسـما يف           � الكبري   � أي يف صفاته، وقوله      � هو العلي    �وقوله  

مكان ألنه يكون حينئذ جسدا مقدرا مبقدار فيمكن فرض ما هو أكرب منه فيكون صغريا بالنسبة إىل                 
  اهـ ٤"املفروض لكنه كبري مطلقا أكرب من كل ما يتصور 

 إشارة إىل ما تلى من اآليات الكرمية وما فيه من معىن البعد لإليذان ببعد            � ذلك   � " : ا����1د  ��ل أ���   
 أي بسبب بيان أنه تعاىل هو احلق � بأن اهللا هو احلق      �مرتلتها يف الفضل وهو مبتدأ خربه قوله تعاىل         
 أي وألجل بيـان  �طل  وأن ما يدعون من دونه البا�إهليته فقط وألجله لكوا ناطقة حبقية التوحيد  

  اهـ ٥"دة بينة ال ريب فيها اهونه تعاىل لكوا بذلك شبطالن إهلية ما يدعون من د

                                     
٦/٤٦٢ التفسري الكبري للرازي ١   

  2 ٣/٢٢٠٥ تفسري ابن كثري 
  3 ٤/٢٤٤ فتح القدير 

  4 ٦/٥٥٠ التفسري الكبري 
٤١٨-٧/٤١٧ تفسري أيب السعود حاشية التفسري الكبري  5  
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ا واإلحاطة بكل قول    مأي وذلك الوصف خبلق النهار والليل واإلحاطة مبا جيري فيه          " :��ل ا�'�.%���   
حده وأن كل ما يدعى      أي الثابت اإللوهية واإلستحقاق للعبادة و      � أن اهللا هو احلق      �وفعل بسبب   

الذي هو أعال من كل  �هو العلي الكبري     �إهلا غريه باطل وكفر ووبال على صاحبه وأنه جل وعال           
  اهـ ١"شيء وأعظم وأكرب سبحانه وتعاىل علوا كبريا 

��3 ا��ا�3�1   Rا ��فها أنذا أنقـل لـك    ] ٣٩الرعد [  � ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب � أ
 .فسرين عند هذه اآلية حىت ترى أنه ال حجة له فيها من قريب وال من بعيدأقوال امل

وأوىل األقوال اليت ذكرت يف ذلك بتأويل اآلية وأشبهها بالصواب القـول الـذي         " :��ل ا�����ي    -
 � توعد املشركني الذين سألوا رسول اهللا  - تعاىل ذكره    -ذكرناه عن احلسن وجماهد وذلك أن اهللا        

 وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا لكل أجل كتاب             �قوبة وددهم ا وقال هلم      اآليات بالع 
ذلك أن لقضائه فيهم أجال مثبتا يف كتاب هم مؤخرون إىل وقت جميء ذلك األجـل مث                 ب يعلمهم   �

قال هلم فإذا جاء ذلك األجل جييء اهللا مبا شاء ممن قد دنا أجله وأنقطع رزقه أو حـان هالكـه أو                      
تضاعه من رفعة أو هالك مال فيقضي ذلك يف خلقه فذلك حموه ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه             إ

 اهـ  ٢ "�وأكله فيتركه على ما هو عليه فال ميحوه وذا املعىن جاء األثر عن رسول 
 أي ميحو من ذلك الكتاب مـا شـاء أن   � ميحو اهللا ما يشاء ويثبت   �قوله تعاىل   : " �ل ا�%�$��  -
  اهـ  ٣"عه بأهله ويأيت به ويثبت ما شاء أي يؤخره إىل وقته يوق
 أختلف املفسرون يف ذلك فقال الثوري ووكيع � ميحو اهللا ما يشاء ويثبت     �قوله   " :��ل ا��� آ!���      -

يدبر أمر السـنة    : " وهشيم عن ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس               
 اهـ  ٤" الشقاء والسعادة واحلياة واملوت فيمحو اهللا ما يشاء إال

  وظاهر النظم القرآين العموم يف كل شيء مما يف الكتاب فيمحو ما شاء حموه مـن                 :��ل ا�'��آ���    -
 ال يسـأل    �وشر ويبدل هذا ذا وجيعل هذا مكان هذا         أشقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خري          

 اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود وابن عباس وأبـو           وإىل هذا ذهب عمر بن     �عما يفعل وهم يسألون     
 اهـ  ٥"وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغريهم 

 : املسألة الرابعة يف هذه اآلية قوالن " :�ل ا��ازي -

                                     
  1 ٥/٥٠٥ أضواء البيان للشنقيطي 

  2 ٧/٤٠٣ تفسري الطربي 
  3 ٩/٣٢٩سري القرطيب  تف

٢/١٥٠٦ تفسري ابن كثري  4  
  5 ٣/٨٨ فتح القدير 
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أا عامة يف كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا إن اهللا ميحو من الرزق ويزيد فيه وكذا                  : األول
القول الثاين أن ...والشقاوة واإلميان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعودالقول يف األجل والسعادة  

 اهـ  ١ " دون البعضهذه اآلية خاصة يف بعض األشياء
 أي ينسخ ما شاء نسخه من األحكام ملا تقتضيه احلكمـة  � ميحو اهللا ما يشاء   � " :�ل أ�� ا����1د    -

على حاله غري منسوخ أو يثبت ما شاء إثباته          بدله ما فيه املصلحة أو يبقيه        � ويثبت   �حبسب الوقت   
ا ومن اإلنشاء ابتداء أو ميحو من ديوان احلفظة الذين ديدم كتب كل قول وعمل               ممطلقا أعم منه  

ما ال يتعلق به اجلزاء ويثبت الباقي أو ميحو سيئات التائب ويثبت مكاا احلسنة أو ميحو قرنا ويثبت                  
اجلسماين ويثبت الكائنات أو ميحو الرزق ويزيد فيه أو ميحـو           آخرين أو ميحو الفاسدات من العلم       

األجل أوالسعادة والشقاوة وبه قال ابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهما والقائلون به يتضرعون إىل 
كل من احملـو واإلثبـات    واألنسب تعميم �اهللا تعاىل أن جيعلهم سعداء وهذا رواه جابر عن النيب           

 اهـ   ٢"ليشمل الكل
 :��ج2 ا����<ا

وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الـذي              ((وأما استدالله حبديث    
هذا مـا ذكـره مـن    ..)) يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا  

ص احلديث، قـال    احلديث فانظر إىل بتر األحاديث والتصرف فيها وقطع أوصال النصوص وإليك ن           
حدثنا حممد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن خملد،حدثنا سليمان بن بـالل              ) ٦٥٠٢(البخاري  

إن اهللا تعاىل    (( �حدثين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا                  
يل مما افترضته عليه وما   من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إ             : قال

يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصـر       
به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا وإن سألين ألعطينه وألن استعاذين ألعيذنه وما تـرددت           

فاحلديث ال داللة فيـه     ))  أكره مساءته    عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا          
 :على وحدة الوجود وال الشهود بل وال على ما دون ذلك من احللول واإلحتاد

ومحله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبـد إذا الزم             :"  قال احلافظ ابن حجر العسقالين     -أ
 احلق تعاىل اهللا عن ذلك وأنـه        العبادة الظاهرة والباطنة حىت يصفو من الكدورات أنه يصري يف معىن          

يفىن عن نفسه مجلة حىت يشهد أن اهللا هو الذاكر لنفسه املوحد لنفسه احملب لنفسه وأن هذه األسباب 
والرسوم تصري عدما صرفا يف شهوده وإن مل تعدم يف اخلارج وعلى األوجه كلها فال متمسك فيـه                  

                                     
  1 ٥/٢١٠ التفسري الكبري 

١٧١-٦/١٧٠ تفسري أيب السعود حباشية التفسري الكبري 2  
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)) وإلن اسـتعاذين    )) ((وإلن سألين   ((قية احلديث   لإلحتادية وال للقائلني بالوحدة املطلقة لقوله يف ب       
 اهـ ١" فإنه كالصريح يف الرد عليهم 

وهلذا حذف مفتاح التجاين هذه اجلملة األخرية لصراحتها يف الرد عليه كما قال ابن حجـر                : قلت
 .العسقالين وهذا قمة يف التدليس والتحريف والعياذ باهللا

د  بقوله أن هذا جماز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانتـه          اتفق العلماء ممن يعت   :" قال الطويف  -ب
فيب يسمع  ((ستعني ا وهلذا وقع يف رواية       يأنه سبحانه يرتل نفسه من عبده مرتلة اآلالت اليت          كحىت  

واإلحتادية زعموا أنه على حقيقته وأن احلـق عـني العبـد          : قال)) ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي     
فهو روحاين خلع صورته وظهر مبظهر البشر قالوا فاهللا         : يف صورة دحية قالوا   واحتجوا مبجيئ جربيل    

" أقدر على أن يظهر يف صورة الوجود الكلي أو بعضه، تعاىل اهللا عنما يقول الظاملون علوا كـبريا                   
 اهـ٢

فمىت امتأل القلب بعظمة اهللا تعاىل حما ذلك من القلب كل ما سواه ومل يبق               : "  قال ابن رجب   -ج  
ا يريده منه مواله فحينئذ ال ينطق العبـد إال بـذكره وال   ملعبد شيء من نفسه وهواه وال إرادة إال      لل

يتحرك إال بأمره فإن نطق نطق باهللا وإن مسع مسع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهذا هـو                      
جله اليت ميشي كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ور       (( املراد بقوله   

 ٣"واإلحتاد واهللا ورسوله بريئان منـه  أومن أشار إىل غري هذا فإمنا يشري إىل اإلحلاد من احللول          )) ا  
 اهـ 

هذه أمثال واملعىن واهللا أعلم توفيقه يف األعمال اليت باشرها ذه األعضاء وتيسري             :"  قال اخلطايب  -د
من موافقة ما يكره اهللا تعاىل من اإلصغاء إىل اللهو مثال احملبة له فيها بأن حيفظ جوارحه عليه ويعصمه 

  اهـ٤..."ومن النظر إىل ما ى عنه ومن البطش مبا ال حيل له ومن السعي يف الباطل برجله

                                     
  1 ٣/٢٨٥٨  فتح الباري 
٣/٢٨٥٧ فتح الباري  2  

  3 ٦٨٤ جامع العلوم واحلكم ص 
١٥/٥٧٧ عمدة القارئ  4  
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� :ا��ج2 ا�!��

كـان اهللا وال  ( � أيضا من قوله - يعين البخاري -ويتحققون مبشاهدة ما يف صحيحه      " وأما قوله   
 .٣٥اهـ ص ) " كان اهللا ومل يكن شيء غريه ( اية  ويف رو)شيء معه

هذه هي عادته، قطع أوصال النصوص مع حتريف ألفاظها وتبديل ما ال يوافقه منها وإليك نص  : قلت
قال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أيب حدثنا األعمش حدثنا جامع بـن                : احلديث

 �ن حصني رضي اهللا عنهما قال دخلت على النيب شداد عن صفوان بن حمرز أنه حدثه عن عمران ب      
قالوا قـد بشـرتنا     )) اقبلوا البشرى يا بين متيم      ((وعقلت ناقيت بالباب فأتاه ناس من بين متيم فقال          

اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن مل يقبلها بنو         ((فاعطنا، مرتني مث دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال           
كان اهللا ومل يكن شيء     : (( رسول اهللا قالوا جئنا نسألك عن هذا األمر قال         قد قبلنا يا  : قالوا)) متيم  

فنـادى منـاد   ))غريه وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شيء وخلق السماوات واألرض         
 . ذهبت ناقتك يا ابن احلصني فانطلقت فإذا هي يقطع دوا السراب فواهللا لوددت أين كنت تركتها

 هو الذي يبدأ اخللق مث يعيـده        �: كتاب بدأ اخللق باب ما جاء يف قوله تعاىل         هذا لفظ البخاري من   
 ورواه البخاري يف كتاب التوحيد باب وكان عرشه على املـاء احلـديث رقـم        �وهو أهون عليه    

 )). كان اهللا ومل يكن شيء قبله (( بلفظ ) ٧٤١٨( 
ن كان يف معىن الرواية الثابة ولفـظ         ذا اللفظ وإ   ١الذي ذكره هو فال أصل له       )) معه  (( أما لفظ   

وأعلم أن املتصـوفة لكـي      )) كان اهللا تبارك وتعاىل قبل كل شيء         (( ٤٣١/ ٤احلديث يف املسند    
)) وهو اآلن على ما عليه كـان        (( يستدلوا ذا احلديث على باطلهم وضعوا يف آخره زيادة وهي           

كان اهللا وال شيء  (( يف هذا احلديث    وقع يف بعض الكتب     : " وهي كذب ال أصل هلا قال ابن حجر       
وهي زيادة ليست يف شيء من كتب احلديث نبه علـى ذلـك             )) معه وهو اآلن على ما عليه كان        

وال شـيء   ((وأما لفظ   ...)) وهو اآلن إىل آخره   (( العالمة تقي الدين ابن تيمية وهو مسلّم يف قوله          
  اهـ٢ "))وال شيء غريه مبعناها (( فرواية الباب بلفظ )) معه 

من كالم الصوفية )) اآلن على ما عليه كان (( لكن الزيادة وهي قوهلم     : "... وقال املال علي القاري   
  اهـ٣"يشبه أن يكون من مفتريات الوجودية القائلة بالعينية 

 :ا��ج2 ا���;<

 أال كـل  :  يف صحيح البخاري أيضا أصدق كلمة قاهلا الشاعر        �وقوله  : " أما قول مفتاح التجاين   
 يف صحيح مسلم وأصله يف البخاري اللهم أنت األول فليس قبلك            �شيء ما خال اهللا باطل وقوله       

                                     
  1 ١٣٣لطحاوية ص  لشرح  ا انظر ختريج األلباين

٢/١٥٠٣ فتح الباري  2  
  3 ٢٦١ األسرار املرفوع ص 
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شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء    
 .٣٥اهـ ص 

ول واآلخـر   هـو األ �وأما احلديث األخري فقد تقدم الكالم على معناه يف تفسري آية سورة احلديد         
  ].٠٣احلديد  [ �والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 

وأما احلديث األول فقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد امللك عن أيب سلمة عن أيب                  
أصدق كلة قاهلا الشاعر كلمة لبيد أال كل شيء ما خـال اهللا             : (( �هريرة قال قال يل رسول اهللا       

 وال حجة هلم يف البيت ألن املقصود بالبطالن املـوت           ١))أيب الصلت أن يسلم     باطل وكاد أمية بن     
 والفناء واهلالك 

واملراد يف البيت بالبطالن الفناء ال الفساد فكل شيء سوى اهللا جـائز عليـه      : "  قال ابن حجر   - ١
واحلق على احلقيقة من    الفناء لذاته حىت اجلنة والنار وإمنا يبقيان بإبقاء اهللا هلما وخلق الدوام ألهلهما              

أنت احلق وقولـك احلـق   ((ال جيوز عليه الزوال ولعل هذا هو السر يف إثبات األلف والالم يف قوله    
 ٢وحذفهما عند ذكر غريمها واهللا أعلم اهـ )) ووعدك احلق 

 أي هالك مضمحل ألنه موافق ألصدق الكالم:  ))أال كل شيء ما خال باطل   (( : " قال املناوي  -٢
 وال ريب أن هذه الكلمة أصدق ما تكلم به ناظم أو نـاثر              � كل من عليها فان      � له تعاىل وهو قو 

مقدمتها كلية مقطوع بصحتها ومشوهلا عقال ونقال ومل خيرج من كليتها شيء قطعا إال ما مر إستثناؤه 
 .٣"وهو اهللا وصفاته وعقابه وثوابه 

عوم وال مبا يسمى وحدة الوجود وإمنا فيه أن ما           وهكذا يتبني أن احلديث ال عالقة له بالفناء املز         - ٣
 .  اهللا هو الذي ال يفىن وال يزول سوى اهللا فان وزائل وأن

ـ   ):" ١/٣٠٤(أما ابن القيم فقد رد عليكم يف هذا الفناء إذ قال يف مدارج السالكني                ذا ومن كان ه
مل يتميز عنده ما أمر اهللا به إذدين اهللا ومن مجيع رسله وكتبه ونسلخ من التوحيد والفناء غاية توحيده ا

مما ى عنه ومل يفرق بني أولياء اهللا وأعدائه وال بني حمبوبه ومبغوضه وال بني املعروف واملنكر وسوى  
بني املتقني والفجار والطاعة واملعصية بل ليس عنده يف احلقيقة إال طاعة الستواء الكل يف احلقيقة اليت                

احب هذا املقام يظن أنه صاحب اجلمع والتوحيد وأنه وصل إىل عني            هي املشيئة العامة الشاملة مث ص     
احلقيقة وإمنا وصل املسكني إىل احلقيقة الشاملة اليت يدخل فيها إبليس وجنوده أمجعون وكل كـافر                

 اهـ...". ومشرك وفاجر

                                     
) .٢٢٥٦( وصحيح مسلم  ) ٦٤٨٩( و ) ٦١٤٧( وانظر يف ح )  ٣٨٤١(ح   البخاري املناقب باب أيام اجلاهلية 1  

٢/١٧١٣ الباري   فتح 2  
١/٥٢٩ فيض القدير 3  
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وأما عدم الشعور والعلم حبيث ال يفرق صاحبه بني نفسه وغريه وال بـني              ):" ١/٢٩٦(وقال أيضا   
 الفرق وال بني شهوده ومشهوده بل ال يرى السوى وال الغري فهـذا لـيس          هالرب والعبد مع اعتقاد   

 يرغب فيه ويؤمر به بل غاية صاحبه أن يكـون معـذورا             حمود وال هو وصف كمال وال هو مما       مب
 اهـ... " لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان

فواهللا ألن يعيش املسلم جاهال خلف البقر ال    :" خر ترمجة ابن عريب   آ) ٣/٦٣٠(قال الذهيب يف امليزان     
اليوم اآلخر خري لـه     ب يصلي ا الصلوات ويؤمن باهللا و       من القرآن  يعرف من العلم شيئا سوى سور     

 اهـ" بكثري من هذا العرفان وهذه احلقائق ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة 
وأما الشطح فنعين به صنفني من الكالم أحدثه بعـض الصـوفية            ):" ١/٣٦(قال الغزايل يف اإلحياء     

الدعاوى الطويلة العريضة يف العشق مع اهللا تعاىل والوصال املغين عن األعمال الظاهرة حىت          ) أحدمها(
انتهى قوم إىل دعوى اإلحتاد وارتفاع احلجاب واملشاهدة بالرؤية واملشافهة باخلطاب فيقولون قيل لنا              

ويتشبهون فيه باحلسني بن منصور احلالج الذي صلب من أجل إطالقه كلمات مـن      كذا وقلنا كذا    
سـبحاين،  : ( ومبا حكي عن أيب يزيد البسطامي أنه قا ل      ) أنا احلق   (هذا اجلنس ويستشهدون بقوله     

وهذا فن من الكالم عظيم ضرره يف العوام حىت ترك مجاعة من أهل الفالحـة فالحتـهم          ) سبحاين  
 الدعاوى فإن هذا الكالم يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من األعمال مع تزكية النفس        وأظهروا مثل هذه  

بدرك املقامات واألحوال فال تعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم وال عن تلقف كلمات خمبطة               
مزخرفة ومهما أنكر عليهم ذلك مل يعجزوا أن يقولوا هذا إنكار مصدره العلم واجلـدال، والعلـم                 

جلدل عمل نفسي وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن مبكاشفة نور احلق فهذا ومثله مما                حجاب وا 
استطار يف البالد شرره وعظم يف العوام ضرره حىت من نطق بشيء منه فقتله أفضل يف دين اهللا مـن                   

 اهـ" إحياء عشرة 
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 : قال مفتاح التجاني

� ���8اب ا�����1 ص      أ�� ا��Kاض هiا ا��Hه6 ا���Wض ��� �=ل ��9ة  � �     " �� ��W�aا� �ذا �����   ���٦٦�� 

� ج��' ا�a=ر ���� أن ا�=ج=د �� هYi ا�a=رة ا���
��1 ه�=          � ��HK69 ا�Mی *�أن وج=د ا� ����� ^ ��ه�1 �* وأ
� ���%�� ����Hب �	�*  (��* آ�Dم "���j ا���	�� وا��9	��               ��HKات ا��i6 �� �`; ا�  *� �E�� ر=aوا� ����� Yوج=د

� ث� s@�Kی *�  ٣٥اهـ ص  " ...Dث1 أ�=ر�
 :  (>�3وا��د 2�67 �� وج�=

 :ا��ج2 ا8ول
عرفت أن الوجود يف هذه الصورة املرئيـة هـو          " أن هذا الكالم صريح يف وحدة الوجود ألنه قال          

 ".وجوده تعاىل 
 : ا��ج2 ا�!���

الصـريح  والقائلون بوحدة الوجود أويل الذوق الصحيح والكشف        " أن عبيدة قال قبل ذلك بقليل       
  اهـ ١"م قائلون بأن اهللا تعاىل هو الوجود املطلق باإلطالق احلقيقي فإوأهل هذا التصديق اجلامع 
 ! فهل تستطيع تأويل هذا ؟

 : ا��ج2 ا�!��9

مما يوحي إىل وحدة الوجود لتعلم صحة اعتقاد : " وقال أيضا عند شرح إحاطة النور املطلسم ما نصه
د منتقدها واعتالله ولكن قد علم كل أناس مشرم ومشرقهم ومغرم       معتقدها وكماله ونقص اعتقا   

 !!  اهـ فانظر كيف دافع عن وحدة الوجود ورد على منكرها مع ذلك ينكر مفتاح أنه يقول ا ٣"
 : ا��ج2 ا��ا�<

يدة  عزا هذا الكالم مليزاب الرمحة الربانية ظنا منه أنه ليس لعب      همن شدة جهل مفتاح بكتب التجانية أن      
ميـدان الفضـل   " بن حممد الصغري التيشييت إال هذا الكتاب والكالم إمنا هو يف كتاب آخـر هـو     

هــ  ١٣٢٩طبع باملطبعة الرمسية العربية حباضرة تـونس  " واإلفضال يف شم رائحة جوهرة الكمال      
 . م ١٩١١

@��Aا��ج2 ا�:  
قائل بوحدة  الاد ليس هو إعتقاد     وأن هذا اإلعتق  "...ومن كالم عبيدة الصريح يف وحدة الوجود قوله         

الوجود ألن ذلك إعتقاد صحيح شرعا يقبله العقل السليم بالوهب اإلهلي والفيض الرمحـاين وإن مل                
 ٢"يدركه بالنظر الفكري

                                     
  1 ٦٦ ميدان الفضل واإلفضال ص 

  2 . املصدر السابق
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8% ��?�ة ا��ج�د Eا��� !"? 
 :وإذا عرفت مما سبق أن التيجانية تقول بوحدة الوجود وتدافع عنها فلنشرع يف بيان حكمها الشرعي

وهؤالء إذا قيل يف مقالتهم أا كفر مل يفهم هذا اللفظ حاهلا فـإن   " :��ل U��E اD�;Tم ا��� ت�>��3          -١
الكفر جنس حتته أنواع متفاوتة بل كفر كل كافر جزء من كفرهم وهلذا قيل لرئيسهم أنت نصريي                 

لنصارى وال نستطيع إنا لنحكي كالم اليهود وا:(فقال نصري جزء مين، وكان عبد اهللا بن املبارك يقول
وهؤالء شر من أولئك اجلهمية فإن أولئك كان غايتهم القول بـأن اهللا يف              ) أن حنكي كالم اجلهمية     
إنه وجود كل مكان ما عندهم موجودان أحدمها حال واآلخر حمل، وهلذا            : كل مكان وهؤالء قوهلم   

ـ ون واليهود والنصارى باإلإن آدم من اهللا مبرتلة إنسان العني من العني وقد علم املسلم       : قالوا طرار ض
  اهـ ١"من دين املرسلني أن من قال عن أحد من البشر أنه جزء من اهللا فإنه كافر يف مجيع امللل 

 �V�وأقوال هؤالء شر من أقوال النصارى وفيها من التناقض من جنس ما يف أقوال النصـارى    " �ل أ
ة تارة فإنه مذهب متناقض يف نفسه وهلذا يلبسون وهلذا يقولون باحللول تارة وباإلحتاد أخرى وبالوحد

على من مل يفهمه فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإمجاع كل مسلم ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة 
   اهـ ٢"قوهلم ومعرفة دين اإلسالم فهو كافر كمن يشك يف كفر اليهود والنصارى واملشركني 

مجاع املسلمني كقول اإلهليني من الفالسفة واملنجمني فذلك كله كفر بإ:"  ا�%�ض� ��7ض�ل وقد -٢
من ادعى جمالسة اهللا والعروج إليه ومكاملته أو حلوله يف أحد من األشـخاص              والطبائعيني وكذلك   

  اهـ٣"كقول بعض املتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة
٣-        ��� ا��1ا�� ا��*��) ما ظهـر وعـني مـابطن   فهو عني (وأما قوله :"  يف رده على ابن عريب��ل ز

ذلك لفهوكالم مسموم ظاهره القول بالوحدة املطلقة وأن مجيع خملوقاته هي عينه ويدل على إرادته               
صرحيا قوله بعد ذلك وهو املسمى أبا سعيد اخلراز وغري ذلك من أمساء احملدثات وكذلك قوله بعـد             

  اهـ ٤ "العلماءفر بإمجاع وقائل ذلك املعتقد له كا) واملتكلم واحد وهو عني السامع ( ذلك 
 أن ذكر املخالفني للمسلمني يف مسألة احللول واإلحتاد  بعد� ا�>�ا *V16� Y���E >ح ا���ج����     و� -٤

ال حلول وال احتاد إذ ذاك يشعر بالغريية        :  ويقول هورأيت من الصوفية الوجودية من ينكر     : " مانصه
وهذا العذر أشد قبحا وبطالنا من ذلك اجلرم        وحنن ال نقول ا بل نقول ليس يف ذات الوجود غريه            

  اهـ٥"إذ يلزم من ذلك املخالطة اليت ال جيترئ على القول ا عاقل وال مميز أدىن متييز 

                                     
٢/١٢٧ جموع الفتاوى  1  
٢/٣٦٨ املرجع السابق 2  

٥٨٦-٢/٥٨٥ الشفاء للقاضي عياض  3  
٦٤ مصرع التصوف ص  4  

٨/٢٩ شرح املواقف  5  
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ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر باإلسالم ظاهرا وانتمـى إىل            :"��ل أ��� ���Fن ا�8*����         -٥
 من مالحدم إىل القول باإلحتاد والوحدة كاحلالج        الصوفية حلول اهللا يف الصور اجلميلة ومن ذهب       

والشعوذي وابن أحلى وابن عريب املقيم بدمشق وابن الفارض واتباع هؤالء كابن السبعني والتستري              
وشفقة على ضعفاء    -يعلم اهللا ذلك     - مث قال وإمنا سردت هؤالء نصحا لدين اهللا          - وعد مجاعة    -

سفة الذين يكذبون اهللا ورسوله ويقولون بقدم العامل وينكرون         املسلمني وليحذروا فهم شر من الفال     
البعث وقد أولع جهلة ممن ينتمي إىل التصوف بتعظيم هؤالء وادعائهم أم صفوة اهللا وأولياؤه والرد                

  اهـ ١"على النصارى واحللولية والقائلون بالوحدة هو من علم أصول الدين 
٦ -      =����
ن ذلك تدرجوا إىل وحدة الوجود وهو مذهب امللحدين كابن وم: "...�ل ا�� ا�.%�ش ��� ت

وجود املخلوق وقد ال يرضى هـؤالء       الوجود اخلالق هو    العريب وابن سبعني وبن الفارض ممن جيعل        
بلفظ االحتاد بل يقولون بالوحدة ألن االحتاد يكون افتعاال بني شيئني وهم يقولون الوجود واحـد ال      

يف مسمى الوجود   مشتركة  واحد يف العني والواحد بالنوع فإن املوجودات        تعدد فيه ومل يفرقوا بني ال     
ولكن ليس وجود هذا وجود هذا والقدر املشترك هو كلي والكلي املطلق ال يوجد كليا مطلقا إال يف 
األذهان ال يف األعيان بل كل موجود من املخلوقات له وصف خيتص به ال يشاركه فيـه غـريه يف                   

  اهـ ٢"تب عند هؤالء مرتبة أهل الشريعة نقص املراأاخلارج و
� ا��1]ري   - ٧�شعب حلولية يعتقدون حلول اخلالق يف املخلوق وشعب : وهم شعبان:" �ل E>@ ا�*

احتادية ال يعتقدون تعددا يف الوجود يف زعمهم أن العامل هو اهللا وكل فريق منهم يكفر اآلخر وأهل                  
  اهـ ٣"احلق يكفرون الفريقني 

٨ -  D7 ل�� ا���Aري  �إذ ال خيفى على العاقل أن ذلك من اخلياالت املتناقضة احلاصلة مـن  :"...ء ا�*
ن الكل هو اهللا ال غري فال نيب وال رسول وال   ذاحلشيش إذ عندهم أن وجود الكائنات هو اهللا تعاىل فإ         

بشيء مره النيب مرسل إليه وال خفاء يف امتناع النوم على الواجب ويف امتناع افتقار الواجب إىل أن يأ          
يف املنام لكن ملا كان لكل ساقطة القطة ترى طائفة من اجلهال ذلت أعناقهم هلا خاضـعني أفـرادا                   
وأزواجا وشرذمة من الضالل يدخلون يف فسوق الكفر بعد اإلميان زمرا وأفواجا مع أم يرون أنـه                 

لقاذورات مبن مل يكن له كفوا اختذ آيات اهللا وما أنذروا هزوا وأشرك مجيع املمكنات حىت اخلبائث وا   
  اهـ ٤"أحد 

                                     
٣/٤٤٨ البحر احمليط أليب حيان األندلسي  1  

  2 ١٤٨ -١٤٧ مصرع التصوف ص
  3 ١٥٢ املرجع السابق ص 
  4 ١٦٥ املرجع السابق ص 
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� ا�����$�       - ٩�القول باحللول واالحتاد :"  يف رسالته ترتيه االعتقاد عن احللول واالحتاد  و�ل ج�Dل ا��*
 أول من قال به النصارى إال أم خصوه بعيسى عليه السالم أو به ومبرمي أمـه            لولالذي هو أخو احل   

أما املتومسون بسمة اإلسالم فلـم  : د الكلمة دون الذات إىل أن قال    ومل يعدوه إىل أحد وخصوه باحتا     
يبتدع أحد منهم هذه البدعة وحاشاهم من ذلك ألم أذكى فطرة وأصح لبا من أن ميشي عليهم هذا 
احملال وإمنا مشى ذلك على النصارى ألم أبلد اخللق أذهانا وأعماهم قلوبا غري أن طائفة من غـالة                  

هم أم قالوا مبثل هذه املقالة وزادوا على النصارى يف تعدية ذلك والنصارى قصروه              املتصوفة نقل عن  
   اهـ ١"على واحد فإن صح ذلك عنهم فقد زادوا يف الكفر على النصارى 

ومن هنا نشأ خيال من ادعى احللول واالحتاد وقال أنا احلق وحولـه      : " ��ل أ��� �F��* ا�[]ا���        - ١٠
عوى احتاد الالهوت بالناسوت أو تدرعها ا أو حلوهلا فيها علـى مـا              يدندن كالم النصارى يف د    

   اهـ ٢"اختلفت فيه عبارام وهو غلط حمض 
١١ -         N���12 ا^ ت�<Fا�%��4 ر �أما الفناء عن وجود السوى فهو فناء املالحدة القائلني بوحـدة  :" �ل ا�

يف الوحدة املطلقة ونفي التكثر والتعدد عن الوجود وأنه ما مث غري وأن غاية العارفني والسالكني الفناء      
كل اعتبار فال يشهد غريا أصال بل يشهد وجود العبد عني وجود الرب بل ليس عندهم يف                 بالوجود  

احلقيقة رب وعبد وفناء هذه الطائفة يف شهود الوجود كله واحد وهو الواجب بنفسه ما مث وجودان           
قات باهللا وبني كون وجودها هو عـني وجـوده        وال يفرقون بني كون وجود املخلو     وواجب  ممكن  

وليس عندهم فرقان بني العاملني ورب العاملني وجيعلون األمر والنهي للمحجوبني عـن شـهودهم               
وفنائهم واألمر والنهي تلبيس عندهم واحملجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص ما دام يف مقام 

ات ال معصية فيها لشهوده احلقيقة الكونية الشاملة        الفرق فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاع       
لكل موجود فإذا ارتفعت درجته عندهم فال طاعة وال معصية بل ارتفعت الطاعات واملعاصي ألـا        
تستلزم اثنينية وتعددا وتستلزم مطيعا ومطاعا وعاصيا ومعصيا وهذا عندهم حمض الشرك والتوحيـد              

  اهـ٣"احملض يأباه فهذا فناء هذه الطائفة 
القائل باحللول واالحتاد ليس من املسلمني بالشريعة بل يف الظاهر :" �ل �ض�� ا�%��Vة ا�>��وردي      - ١٢

   اهـ ٤" فإن دعوى الترتيه مع ذلك إحلاد  واحللولاالحتادوالتسمية وال ينفع الترتيه مع القول ب
� ا��� ��7* ا���Dم           - ١٣� حيل يف شيء من أجساد إللهاومن زعم أن :"  يف قواعده الكربى و�ل �7] ا��*

 لغلبة التجسيم علـى النـاس فـإم ال     ة عن اسم  ريهم فهو كافر ألن الشرع إمنا عفي      الناس أو غ  

                                     
  1 ١٢٣ ـ ١٢٢/ ٢ احلاوي للفتاوي 
٢/٢٩٢ إحياء علوم الدين 2  
٢٩٤ ـ ١/٢٩٣ مدارج السالكني 3  
٢/١٢٥ احلاوي للفتاوي  4  
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ون موجودا يف غري جهة خبالف احللول فإنه ال يعم اإلبتالء به وال خيطر على قلب عاقل فـال                   ميفه
  اهـ ١"يعفى عنه

خ أنه ال جيري يف تكفريهم اخلالف الذي جـرى يف           قلت مقصود الشي  :"  قال السيوطي معقبا عليه   
   اهـ ٢"اسمة بل يقطع بكفر القائلني باحللول إمجاعا وإن جرى يف اسمة خالف 

وذلك ملا بلغك من بسط لساننا وألسنة أهـل الفقـه   :" يف أول احللية��ل أ��� �4��1 ا8`�����5         - ١٤
 ٣"ليهم من الفسقة والفجار واملباحية واحللولية الكفار        واآلثار يف كل األقطار واألمصار يف املنتسبني إ       

 اهـ 
والدليل على بطالن :" �:>* �7* ا^ �� �:>* ا�.�ري  أ�� - صاحب كتاب معيار املريدين    - �ل - ١٥

احتاد العبد مع اهللا تعاىل أن االحتاد بني مربوبني حمال فإن رجلني مثال ال يصري أحدها عـني اآلخـر                    
اتيهما كما هو معلوم فالتباين بني العبد والرب سبحانه وتعاىل أعظم فإذن أصل االحتاد              لتباينهما يف ذ  

وعرفا بإمجاع األنبياء واألولياء ومشايخ الصوفية وسـائر العلمـاء          وعقال  باطل حمال مردود شرعا     
 واملسلمني وليس هذا مذهب الصوفية وإمنا قاله طائفة غالة لقلة علمهم وسوء حظهم من اهللا تعـاىل        

   اهـ ٤"فشاوا ذا القول النصارى الذين قالوا يف عيسى عليه السالم احتد ناسوته بالهوته 
حـدثين الشـيخ   :"  يف الرد على أهل الوحدة واحللول واالحتادو�ل `��bF آ���ب �a�5 ا����Eد         - ١٦

تشروا يف بالدكم كمال الدين املراغي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال له مرة الكفار إمنا ان
النتشار الفلسفة هناك وقلة اعتنائهم بالشريعة والكتاب والسنة قال فقلت له يف بالدكم ما هو شر من 

   اهـ ٥"هذا وهو قول االحتادية فقال هذا ال يقوله عاقل فإن قول هؤالء كل أحد يعرف فساده 
وما يذكرونه من مرتبة وراء د الشهووحدة  هي  وهذه املرتبة   : " و��ل ا�D1��3 �:>�* ر��E* رض��          - ١٧

هذه تسمى وحدة الوجود وهي عبارة عن كون وجود اخللق عني وجود احلق وكون ذات العبد هي                
ذات الرب أو ال عبد وال رب ما مث إال شيء واحد له مظاهر وأطوار كظهور املاء يف صورة الـثلج                     

 واهلدروجني عـن األبصـار   اجلامد والسائل والبخار وقد حيتجب باالحنالل إىل عنصري األكسجني 
فهذه فلسفة مادية باطلة اخترعتها خميالت صوفية البوذية والربامهة وهي كفر باهللا وخروج من ملـل        

 وقد فنت ا بعض صوفية املسلمني وهلم فيها من الشعريات املنظومة واملنثورة وتأويل              مجيع رسل اهللا  
  اهـ ٦..."اس م وا بعض اآليات واألحاديث املأثورة ما أضل كثريا من الن

                                     
٢/١٢٦ املرجع السابق  1  
٢/١٢٦ املرجع السابق  2  
٤ /١ حلية األولياء  3  

٢/١٢٦ احلاوي للفتاوي   4  
٢/١٢٧ املرجع السابق 5  
١٠/٢٤٠ تفسري املنار  6  
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١٨ -     �<c:ا� *<Fأ d��F 3�D1ل ا��الطائفة الثالثة االحتادية وهم القائلون إن الوجود بأسره هو :"... و
شياء املتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم يف    هم بل مجيع األضداد املتقابلة واأل     ن الكثرة و  أاحلق و 

حات املكية وفصوص احلكم وغريمها مما حرف فيه بن عريب الطائي صاحب الفتو ازعمهم وهم طائفة    
الكلم عن مواضعه وتالعب فيه مبعاين اآليات وأتى بكفر ال يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن اهللا 

ثالث ثالثة؛ فإن النصارى وأشباههم     : هو اهللا وقالوا  : املسيح ابن اهللا وقالوا   : وال النصارى الذين قالوا   
د بشخص معني وهؤالء جعلوا الوجود بأسره على اختالف انواعـه وتقابـل             خصوا احللول واالحتا  

   اهـ ١..."أضداده مما ال يسوغ التلفظ حبكايته هو املعبود فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس
١٩-   Yأ� *�   ا�'�Uا�D1�3 و� يف الرد عليكم كتابه شن الغارات على أهـل وحـدة   �:>* �� أ��� ��*

قال جامعه وفقه اهللا إمنا مجعت بني الكالم على معية الـذات            : " لذات قال فيه  الوجود وأهل معية ا   
ووحدة الوجود ألين رأيت التصريح بالثانية يف كالم بعض أئمة األوىل ومسعت بعض مشائخي يقول               
إن القول مبعية الذات يفضي إىل القول بوحدة الوجود وكفى مبقالة تفضي إليها قبحا وفسادا فإن جل 

أهلها صريح يف كفر من يقوله، فهم يقولون بقـدم العـامل وينكـرون بعـث األجسـاد       مقاالت  
كما أن من أمهات مقاالم املؤذنة بكفرهم تصرحيهم بأم يرونه تعاىل يف دار الـدنيا               ... وحشرها

يقظة وذلك مبين على زعمهم أنه سبحانه عني خلقه أوحال فيه كما نص على ذلك شيخهم احلالج                 
 فمن زعم أن اهللا عز وجل هو عني خملوقاتـه  - إىل أن قال - ٢)احلق وما يف اجلبة إىل اهللاأنا  : (بقوله

  اهـ ٣"أو أنه حل يف شيء منها فهو ضال كافر باإلمجاع 

                                     
٣٠٢-١/٣٠١ معارج القبول  1  

١٥٨ -١٥٤ن الغارات ش 2 
  3 ١٦٧ املصدر السابق 
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 :ا�>:�fرات ا�'�3�7 ا�>��ت�N67 3 ا�%�ل ��F*ة ا��ج�د
 : واعلم أنه يترتب على عقيدة وحدة الوجود حمظورات كثرية من أمهها

كان الوجود وحدة واحدة لكان اخلالق عني املخلوق فكيف يأمره وينهاه ؟ وكيف يرغبـه                لو   -١
 .١ويرهبه ؟ إذ اآلمر هو املأمور وهو األمر الذي أمر به وهذا ال يقول به من له أدىن مسحة من عقل 

 :يقول ابن عريب
ــت رب     ــد وأن ــت عب    ملن لـه فيـه أنـت عبـد         أن
ــد    ــت عب ــت رب وأن ـ  وأن  ه يف اخلطـاب عهـد    ملن ل
  ٢  حبلــه مــن ســواه عقــد فكل عقـد عليـه شـخص       

 يف هذا القول إنكار أن يكون اهللا خلق شيئا من هذه املخلوقات ألا ليسـت سـواه         -٢
فاملخلوقات عني املخلوق واملخلوق عني اخلالق ومن املمتنع أن يكون خالقا لنفسـه ألن              

 أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون         �: فارالشيء ال خيلق نفسه قال تعاىل متحديا للك       
وعند هؤالء الكفرة املالحدة الفرعونية أنه ما مث شيء يكون          : " وقال شيخ اإلسالم   [ ] �

الرب قد خلقه وبرأه أو أبدعه إال نفسه املقدسة ونفسه املقدسة ال تكون خملوقة مربوبـة                
 ٣"ظهر الكفر عند مجيع امللـل       مصنوعة مربوءة المتناع ذلك يف بدائه العقول وذلك من أ         

  اهـ
 ويلزم على هذا القول أال يكون اهللا رب العاملني وال مالك امللك ألنه ال يكـون رب                  -٣

 .٤نفسه وال يكون مالكا ممولوكا إذليس هنالك أحد سواه
 يلزم منه أنه تعاىل مل يرزق أحدا وال هدى أحدا وال علم أحدا علما فلم يصـل إىل                   -٤

 شر إذ هو الرزاق املرزوق واهلادي املهدي والعـامل املعلـم إذلـيس يف    أحد منه خري وال  
 .٥الوجود سواه

 وأن اهللا هو الذي يصوم ويقوم ويركع ويسجد وميوت وميرض وتتسلط عليه األعداء              -٥
 ٦. إذ ليس يف الوجود سواه- تعاىل اهللا عما يقولون -ويوصف بكل نقص وعيب 

                                     
  1 ٢١٩ اهللا ذاتا وموضوعا لعبد الكرمي اخلطيب ص 

  2 ٩٠ الفصوص ص 
) ٢/١٣٥ ق ( جمموع الرسائل واملسائل  3  

  ٩١على دخيل اهللا ص : التجانية   4

 5  ٥١ التفسري القيم البن القيم ص 
 ٢/١٣٥جمموع الرسائل واملسائل ق 6
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وثان وغريها من كل ما عبد من دون اهللا ما عبـدوا          كما يلزم منه أن الذين عبدوا األ       -٦
يعين ال معبود غـريي وإن      :" إال اهللا تعاىل عن ذلك علوا كبريا وقد صرح التجاين بذلك          

 ١"عبد األوثان من عبدها فما عبدوا غريي وال توجهوا باخلضوع والتذلل لغريي 
ن والـدجال    كما يلزم منه تصحيح دعوى من ادعى األلوهية من البشـر كفرعـو             -٧

 ٢.املنتظر
 أن كل عابد للشيطان أو هلواه هو عابد هللا إذ ليس الشيطان عندهم شـيء سـوى                  -٨

الرمحن فاملتبعني للهوى والشيطان هم املطيعون هللا ألن اهللا هو الوجود املطلق بـاإلطالق              
 .احلقيقي

 لـيس يف     يلزم منه أن تكون الكالب واحلمري واخلنازير آهلة وكذا األبقار وغريها إذ            -٩
 . تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا٣الوجود أحد سواه

البارى ال يتحد بغريه ألنه حال      : " يلزم عليه اعتقاد ماهو مستحيل عقال قال الرازي        -١٠
اإلحتاد إن بقيا موجودين فهما أثنان ال واحد وإن صارا معدومني فلم يتحدا بل حـدث                

  اهـ  ٤" ألن املعدوم ال يتحد باملوجود ثالث وإن عدم أحدمها وبقي اآلخر فلم يتحد
 يلزم عليه مناقضة الفطر والشرائع إذ ال حتله شريعة مساوية إطالقا وال تستسيغه فطرة        -١١

سوية أبدا ألن اهللا فطر الناس على أم خملوقني وأنه هو اخلالق حىت الكافر يعلم ذلك وإن                 
  ].٨٧الزخرف  [�  ولئن سألتهم من خلقهم ليقون اهللا�جحدها بعضهم منهم 

  

                                     
 ١/١٨٥ جواهر املعاين 1
 ٢/١٤٧ل واملسائل ق/جمموعة الرسا 2
  ٢٠٥اهللا ذاتا وموضوعا ص  3
 ١١٢حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ص  4
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G"� ا�% �% �د��ة ا���8���8 إ�� ا� �� !D�Eوت���R�06ا�  : 

 : قال مفتاح التجاني

� ج        " ����� أراد ا��خ=ل ���    :(  و��a* ١٠٤ص١وأ�� ا��Kا�* ��� ����ل >�ي ��� ��ازم ��� ج�=اه� ا�����

    Y��> �� ^* �� "��9* و�ا ا�?�ط و^ خ=ف ��iه �� *�   D� �	Mی�N       أی�� آ��ن ��� ا�و����ء ا�����ء وا���=ات
��� وا~خ�ة، ^ �� ش�@* و^ �� <��Y و^ �� ا� و^ �� >=�*      ���Hب �	�*  )   =� "�دق ^ خ�& ��* ��� ا�

� �Nی�KM* ����          : ��� ثDث�* أوج��* أو�%��   ��� *�E�� z��?ا� *N�Kازم �?���وط  ��� اش����� �أن ه�iا ا�=��� ا��iي �����* ���

 ٣٦صاهـ " إخل... ا��(�=راتاجK	�ب ا��	%��ت وا��0Kل
3���<C =وج� � :وا��د 2�67 �

  :ا��ج2 ا8ول
أم أن يف كالمه الـذي تركـت        !  مل تذكر متام كالم شيخك حىت يتضح مقصوده ؟         مِل

واعلم أن هـذا    : "صارحة ال تقبل التأويل ؟ فهل هذه هي األمانة العلمية ؟ ونص كالمه            
أوراد املشايخ رضي اهللا عنـهم إال إن تركـه          الورد العظيم ال يلقن ملن كان له ورد من          

وانسلخ منه وال يعود إليه أبدا وعاهد اهللا على ذلك فعند ذلك يلقنه الورد من لـه اإلذن                  
 وإال فال يلقنه له إن مل ينسلخ عن ورده الذي بيده فيتركـه وورده               �اخلاص من الشيخ    

ة من اهللا وكلها مسـلكة      وطريقته ألن أوراد املشايخ رضي اهللا عنهم كلها علىهدى وبين         
وموصلة إىل اهللا تعاىل وهذا ليس منا تكربا واستعالء على املشايخ رضي اهللا عنهم حاشـا                
وكال ومعاذ اهللا بل هذا الشرط مشروط يف طريقتنا ال غري فمن أراد الدخول يف طريقتنـا         

يـاء  فال بد له من هذا الشرط وال خوف عليه من صاحبه وال من غريه أيا كان من األول                 
 ال ةضرر يلحقه يف الدنيا ويف اآلخر     كل  األحياء واألموات يف الدنيا واآلخرة وهو آمن من         
  اهـ١". بوعد صادق ال خلف له �من شيخه وال من غريه وال من اهللا وال من سوله 

 : ا��ج2 ا�!���

وهو :"أنك حذفت من وسط الكالم ما فيه حجة عليك دون أن تشري إىل ذلك وهو قوله               
 وال من غريه وال من اهللا وال من         هكل ضرر يلحقه يف الدنيا واآلخرة ال من شيخ        آمن من   
  اهـ٢" بوعد صادق ال خلف له �سوله 

 !!.فهل بعد هذا درجة من التزوير والتحريف والكذب ؟

                                     
 ٢/١٢٣والدرة اخلريدة  ٣٢٩ وبغية املستفيد ص ٣٧٣ـ١/٣٧٢ والرماح ٩٢ـ١/٩١جواهر املعاين  1
 .املرجع السابق  2
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 : ا��ج2 ا�!��9

 أما قوله أن هذا مشروط باالمتثال واإلجتناب قلنا هذا حتريف بني يفرغ كالم شـيخك               
اه ويصبح ال فائدة فيه إذ ال فرق بني صاحب طريقتكم وغريه وهـذا خـالف                من حمتو 

 .املقصود من السياق
 : ا��ج2 ا��ا�<

 . هذه خديعة مكشوفة يف مجع األتباع السذج بالترغيب والترهيب وقد عفا عليها الزمن
@��Aا��ج2 ا�:  

ن أشدهم خوفـا   قوله أنه آمن فهذا باطل وضالل حىت لو كان أعبد الناس فينبغي أن يكو             
 .وأبعدهم عن األمن من مكر اهللا

 : ا��ج2 ا���دس

إذا كانت طرق املشايخ هدى من اهللا كيف تلزمه بتركها ومعاهدة اهللا على أن ال يعود إىل    
 !!.ذلك اهلدى الذي يف تلك الطرق ؟

 :ا��ج2 ا����<

ون كله  إذا كانت طرق املشايخ هدى فلم ال ميكن مجعها مع اهلدى الذي عندك كيف يك   
 .هدى واجلمع بينه حمرم وممنوع

� :ا��ج2 ا�!��

وأما استدالله بأن التجاين يف موضع آخر ى عن األمن من مكر اهللا فهذا من بـاب ذر                  
الرماد يف العيون وإال فعامة كالمه حث على األمن من مكر اهللا ومبا أنك نقلت عنه ثالثة                 

 : ى األمن من مكر اهللاأنقال فأنا أنقل لك عنه ثالثني كلها يف احلث عل
 " اخل...وهو آمن من كل ضرر يلحقه يف الدنيا واآلخرة:"ما تقدم من قوله. ١
من ترك وردا من أوراد املشايخ ألجل الدخول يف طريقتنا هذه احملمدية الـيت         :" قال التجاين . ٢

 شيء يصيبه ال من يف الدنيا واآلخرة فال خياف منتعاىل شرفها اهللا تعاىل على مجيع الطرق أمنه اهللا        

 اهـ  ١ "  وال من شيخه أيا كان من األحياء أو من األموات����اهللا تعاىل وال من رسوله 
وليس ألحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه اجلنه بغريحساب وال عقاب            : " قال التجاين . ٣

   اهـ٢"ولو عملوا من الذنوب ماعملوا وبلغوا من املعاصي ما بلغوا إال أنا وحدي
ذلـك  علـى  كل من عمل عمال هللا تعاىل فرضا أو نفال وتقبل منه يعطينا اهللا   :"  قال التجاين  .٤

  اهـ١ "العمل أزيد مما يعطيه لعامله بأكثر من مائة ألف ضعف وحنن رقود
                                     

 ٢/١٢٤ والدرة اخلريدة ٢/٤١٣و١/٣٧٨ الرماح  1 
 ١/٨٧والدرة اخلريدة  ٢/٤٢٢و٢/٤١٣الرماح  2
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أخربين سيد الوجود يقظة المناما قال يل أنت من اآلمنني وكل من رآك من              : " قال التجاين . ٥

ميان وكل من أحسن إليك خبدمة أو غريها وكل من أطعمك يـدخلون             اآلمنني إن مات على اإل    

 اهـ  ٢ "اجلنة بال حساب وال عقاب
 لكل من أخذ عىن ذكرا أن تغفر هلم مجيع ذنوم ما تقدم منها وما ����وسألته : " قال التجاين. ٦

اسبته على تأخر وأن تؤدي عنهم تبعام من خزائن فضل اهللا ال من حسنام أن يرفع اهللا عنهم حم               

كل شيء وأن يكونوا آمنني من عذاب اهللا من املوت إىل دخول اجلنة بال حساب والعقـاب يف                  

 ضمنت هلم هذا ���� فقال يل ���� يف عليني يف جوار النيب   زمرة األوىل وأن يكونوا كلهم معي     أول ال 

  اهـ٣" م يف علينيــكله ضمانة ال تنقطع حىت جتاورين أنت وه
لطريقة أو عن من أذنته يـدخل       ل أخذ عىن الورد املعلوم الذي هو الزم         ومن: " قال التجاين . ٧

اجلنة هو ووالداه وأزواجه وذرياته املنفصلة عنه ال احلفدة بال حساب وال عقاب بشرط أال يصدر      

منهم سب وال بغض وال عداوة وبدوام حمبة الشيخ بال انقطاع إىل املمات وكذلك مداومة الورد                

   اهـ٤ "إىل املمات
 بقوله عليه الصالة والسالم بعزة ريب يوم اإلثنني ويوم اجلمعة     ����وأخربه  :"ويف جواهر املعاين  . ٨

مل أفارقك فيها من الفجر إىل الغروب ومعي سبعة أمالك وكل من يراك يف اليومني يكتب املالئكة                 

  اهـ٥"امسه يف رقعة من ذهب ويكتبونه من أهل اجلنة وأنا شاهد على ذلك
قيل أن أبايزيد باسطه احلق يف بعض مباسطاته فقال له يا عبد السوء            :" اهر املعاين قال يف جو  . ٩

لو أخربت الناس مبساويك لرمجوك باحلجارة، فقال له وعزتك لو أخربت الناس مبا كشفت يل من         

  اهـ٦ " ال تفعل، فسكت:  لهسعة رمحتك ملا عبدك أحدك، فقال
بار أن اهللا سبحانه وتعاىل يوقف العبد بـني يديـه         وورد يف بعض االخ   "  :يف جواهر املعاين  .١٠

  :ولـــــ ما الذي جرأك على معصييت حىت خالفت أمري ؟ أو ما هذا معناه، فيق:فيقول له

  اهـ٧ " سن ظنهحلالعبد رب ظننت أنك تغفر يل فيغفر له 

                                                                                                       
 .٢٧٩بغية املستفيد ص  1
 ١/٩٦جواهر املعاين  2
 ١/٩٦املرجع السابق  3
 ١/٩٨املرجع السابق  4
 ١/٩٨املرجع السابق  5
 ١٣٦و١٣٢/ ١ املرجع السابق  6
 ٢/٢٢٧املرجع السابق  7
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سأله ما  و: أن حيي ابن أكثم وكانت حالته معروفة قال بعض من رآه يف النوم            :" وفيه أيضا . ١١

: فعلت وفعلت وفعلت قال   : فعل اهللا بك فقال غفر يل، قال قلت له ملاذا، قال يل سبحانه وتعاىل             

قلت، حدثين فـالن عـن فـالن        : ومباذا حدثت عين قال   : قلت إهلي ما ذا حدثت عنك قال      

أو إن اهللا يستحيي من ذي الشيبة يف اإلسالم أن يعذبه           : يقول ���� أنه   ����وذكرت الرواية إىل النيب     

  اهـ١ "ما معناه هذا، فقال صدق فالن وفالن وذكر الرواية مث قال يل اذهب فقد غفرت لك
قال أبو نواس الشاعر املشهور وكانت حالته معروفة قال بعض الصـاحلني،            :" وفيه أيضا . ١٢

غفر يل فقلت   : قلت له ما فعل اهللا بك، قال      : رأيته يف النوم بعد موته يف حالة حسنة حممودة قال         

  اهـ٢"اخل ...بأبيات قلتها عند مويت: اذا، قال يلمب
كل أعمال الناس ذهبت جمانا إال أعمار أصحاب الفاتح ملا أغلـق فإـا              : " قال التجاين . ١٣

  اهـ ٣ "فازت بالذكر دنيا وأخرى وال يتصل ا إال سعيد من الناس
ل سيدنا رسول اهللا    أسأل من فض  : " اطلعت على مارمسه من خطه ونصه     :" قال يف اجلواهر  . ١٤

 أن يضمن يل دخول اجلنة بال حساب وال عقاب يف أول الزمرة األوىل أنـا وكـل أب وأم                    ����

 ومجيع ما ولـد آبـائي   ولدوين من أبوي إىل أول أب وأم يف اإلسالم من جهة أيب ومن جهة أمي              

 من كل ي من جهة أيب ومن جهة أم      ة عشر ةوأمهايت من أبوي إىل اجلد احلادي عشر واجلدة احلادي        

ما تناسل منهم من وقتهم إىل أن ميوت عيسى ابن مرمي من مجيع الـذكور واإلنـاث والصـغار                   

ومعنوي من مثقال ذرة فأكثر وكل من نفعين بنفـع   أوالكبار وكل من أحسن إيل بإحسان حسي        

من خروجي من بطن أمي إىل مويت وكل مـن لـه علـي     من مثقال ذرة فأكثر     حسي أو معنوي    

أو قرآن أو ذكر أو سر من كل من مل يعادين من مجيع هؤالء أما من عـاداىن أو                   مشيخة يف علم    

أبغضىن فال وكل من أحبىن ومل يعادىن وكل من واالين واختذين شيخا أو أخذ عين ذكرا وكل من                  

زارين وكل من خدمين أو قضى يل حاجة أو دعا يل كل هؤالء من خروجي من بطن أمي إىل مويت       

ووالدي أزواجهم وكل من أرضـعين وأوالدهـم   أوالدهم وبنام وأزواجهم  وآبائهم وأمهام و  

أن منوت أنا إىل  وجلميع هؤالء   ����يضمن يل سيدنا رسول اهللا      وبنام ووالديهم ووالدي أزواجهم     

وكل حي منهم على اإلميان واإلسالم وأن يؤمننا اهللا ومجيعهم من مجيع عذابه وعقابـه وويلـه                 

الشرور من املوت إىل املستقر يف اجلنة وأن تغفر يل وجلميعهم مجيع الذنوب             وختويفه ورعبه ومجيع    

ما تقدم منها وما تأخر وأن تؤدي عين وعنهم مجيع تبعاتنا وتبعام ومجيع مظاملنا ومظاملهم مـن                  

                                     
 ٢٢٨ـ ٢/٢٢٧املرجع السابق  1
 ٢/٢٢٨املرجع السابق  2
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خزائن فضل اهللا عز وجل ال من حسناتنا وأن يؤمنين اهللا عز وجل ومجيعهم من مجيـع حماسـبته                   

وأن يظلين اهللا ومجيعهم يف ظل عرشه يوم القيامة         يوم القيامة   ه عن القليل والكثري     ومناقشته وسؤال 

وأن جييزين ريب وكل واحد من املذكورين على الصراط أسرع من طرفة العـني علـى كواهـل         

 يوم القيامة وأن يدخلين ريب ومجيعهم       ����املالئكة وأن يسقيين اهللا ومجيعهم من حوض سيدنا حممد          

 وال عقاب يف أول الزمرة األوىل وأن جيعلين ريب ومجيعهم مستقرين يف اجلنـة يف    جنته بال حساب  

 وجلميـع  أن يضـمن يل   باهللا   ����عليني من جنة الفردوس ومن جنة عدن أسأل سيدنا رسول اهللا            

 ضـمان   لـه ا ذكرم فيه هذا الكتاب مجيع ما طلبت من اهللا يل وهلم يف هذا الكتاب بكم               نالذي

 بقولـه   ����كل ما طلبته من اهللا يل وهلم فأجاب         إىل ذكرم يف هذا الكتاب   يوصلين ومجيع الذين    

كل ما يف هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة ال تتخلف عنك وعنهم أبدا إىل أن تكـون                 : الشريف

لف خيأنت ومجيع من ذكرت يف جواري يف أعلى عليني وضمنت لك مجيع ما طلبته منا ضمانة ال                  

  اهـ١"عليك الوعد فيها والسالم
إن كنت بابا لنجاة كل عاص مسرف على نفسه تعلـق يب       :" �قال التجاين لرسول اهللا     . ١٥

  اهـ٢ " أنت باب لنجاة كل عاص تعلق بك����فنعم وإال فأي فضل يل فقال 
لورد العظيم عن نبينا     من فضل هذا ا    ����أن من مجلة ما ذكره سيدنا       : " ويف بغيةاملستفيد . ١٦

ة والتسليم أن كل من أخذه عن الشيخ أو عمن عنـده اإلذن           كرمي عليه أفضل الصال   املصطفى ال 

الصحيح يف التلقني يكون مقامه ومستقره من فضل اهللا تعاىل يف أعلى عليني جبوار سيد املرسـلني      

وإمام املتقني صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ويغفر اهللا له تعاىل بفضله من ذنوبه الكبائر                 

بعات من خزائن الرب ايد القادر ولذلك كان آمنا من أن يروعه هول             والصغائر وتؤدي عنه الت   

احملشر أو يؤمله ضنك القرب وأزواجه وأوالده املنفصلون عنه دنية وكذا أبواه داخلون معه يف هذا                

اخلري اجلزيل بفضل اهللا بشرط أن ال يصدر بغض من اجلميع يف هذا الشيخ اجلليل وجانبه األعـز          

  اهـ ٣ "املنيع
 لكل من أخذ عين وردا أن تغفر هلم مجيع ذنوم ما تقدم منـها               ����وسألته  :" قال التجاين . ١٧

وما تأخر وأن تؤدي عنهم تبعام من خزائن فضل اهللا ال من حسنام وأن يدفع اهللا عنهم حماسبته   

على كل وأن يكونوا آمنني من عذاب اهللا من املوت إىل دخول اجلنة ال حساب وال عقـاب يف                   

                                     
 ٢٨-٤/٢٧ والدرة اخلريدة ٩٧ـ١/٩٦جواهر املعاين  1
 ٢/٤١٣رماح حزب الرحيم  2
 ٢٧٣بغية املستفيد ص  3
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 ضمنت لك هذا    ���� فقال يل النيب     ����ل الزمرة األوىل وأن يكونوا معي يف عليني يف جوار النيب            أو

  اهـ ١ "ضمانا ال تنقطع حىت جتاورين  أنت وهم يف عليني
 وأرضاه يف واقعة من الوقائع وبيده حلة من نور      ����رأيت شيخنا التجاين    :" قال يف الرماح  . ١٨

  اهـ ٢ "����ه احللة دخل اجلنة مث ألبسين إياها  وأرضاه وعنا به من رأى هذ���� وقال يل
إن أصحابنا ال يدخلون احملشر مع الناس وال يذوقون مشقة وال يرون حمنة             : " قال التجاين . ١٩

  اهـ٣ " من تغميض أعينهم إىل االستقرار يف عليني
  ال ميوت حـىت    ����أخربين سيد الوجود أن كل من أحبين فهو حبيب النيب           " : قال التجاين . ٢٠

  اهـ ٤ "يكون وليا قطعا
كل من أخذ وردنا وداوم عليه إىل املمات يدخل اجلنة بغري حسـاب وال              : " قال التجاين . ٢١

  اهـ ٥ "عقاب هو والداه وأزواجه وذريته إن سلم اجلميع من اإلنتقاد
أنت من اآلمنني وكل من أحبك من اآلمـنني أنـت      : قال يل سيد الوجود   : " قال التجاين . ٢٢

 وكل من أحبك حبييب وفقراؤك فقرائي وتالميذك تالميذي وأصحابك أصحايب وكل مـن       حبييب

وهلذا صار أهل طريقته صـحابيني  : قال الفويت قلت؛ اهـ  " حمرر من النار فهو  أخذ وردك   
 اهـ  ٦.ذا املعىن

  اهـ٧ "لهتعاىل أن سيد الوجود قال له من نظر إىل وجهك غفر اهللا : " قال التجاين. ٢٣
طائفة من أصحابنا لو اجتمع أكابر أقطاب هذه األمة ما وزنوا شعرة مـن              :"  قال التجاين  .٢٤

  اهـ٨"أحدهم 
 

  اهـ٩ " كفاين احلضور مع أصحايب عند املوت وعند السؤال����هو :" قال التجاين. ٢٥
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 ٢/٤٢٥املرجع السابق  3
 ٢/٤٢١املرجع السابق  4
 ٢/٤٢٢املرجع السابق  5

  6 ٢/٤٢١  املرجع السابق 
 ٢/٤٢٥املرجع السابق  7
 ٤٠اإلفادةاألمحدية ص  8
 ١٠٢-١/١٠١والدرة اخلريدة  ٦٩املرجع السابق ص  9



153 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

 ومن مجلتها أيضا أن اهللا تعاىل يعطيه ثواب مجيـع :"قال التجاين يف فضائل الفاتح ملا أغلق     . ٢٦

ويف  اهـ   ١ " اخلاالئق ومن مجلتها أيضا أن اهللا تعاىل يعطيه ثواب سبعني نبيا كلهم بلغوا الرسالة             
يعطي اهللا ألصحابنا ثواب األنبياء قلت لـه        : قال التجاين : " ما نصه )١/١٤٢(الدرة اخلريدة   

 اهـ" ثواب األعمال أو ثواب املرتبة؟ قال ثواب األعمال واملرتبة
لو أجتمع أهل السموات السبع وما فيهن واألرضني السبع وما فيهن على            :" قال التجاين . ٢٧

  اهـ٢ "أن يصفوا ثواب الفاتح ملا أغلق ما قدروا
وأما فضل وظيفة اليوم والليلة وهي الإله إال اهللا واهللا أكرب إخل فمن         :" قال التجاين ما نصه   . ٢٨

ن ذكرها يف املساء ثالثا كـذلك ال  ذكرها يف الصباح ثالثا ال يكتب عليه ذنب يف ذلك اليوم وم      

  اهـ٣ "يكتب عليه ذنب يف تلك الليلة حىت يصبح
آثار أهل طريقـه الـيت      م و ����ومن فضائل أصحاب سيدنا     :" قال صاحب بغية املستفيد   .٢٩

 ����اختصهم ا موالهم ومزاياهم اليت تفضل ا عليهم جبوده وكرمه وأوالهم ما أخرب به سيدنا                

ند رم امللك القـادر  مراتبهم يوم القيامة عأن أكيدا لنور إميام وتقوية من      تبشريا هلم وترجية وت   

ختيار أكرب من مقامات من عداهم من األولياء املقربني األبرار وذلك ملا حلقهم بفضل              الفاعل باإل 

  اهـ ٤ "وسابق عنايته من بركة أستاذهم الذي طابوا من طيبه وشرفوا بواليتهتعاىل اهللا 
 وزيـادة  ����شفعين اهللا يف أهل عصري ومرة قاهلا فقال خليفته على حرازم  :" تجاينقال ال . ٣٠

 مقاله ذلك واستحسنه فظهر أنه مما ساره به قبل ذلـك الزمـان مث              ����عشرين سنة فأقر الشيخ     

  اهـ ٥ " استفاض بعد ذلك
اهللا إنطالقا  ذه األنقال الثالثني يتبني أن أمحد التجاين إمنا يريب أتباعه على األمن من مكر               

من عقيدته اخلبيثة القائلة بوحدة الوجود إذ تقتضى أم اإلله اخلالق فلماذا خيافون العذاب              
 ! ؟ ومن الذي سيعذم ؟ 

 تعرض ملن خاض فيها شاسع الشقق      عرف مقامك يف درك العلـوم وال       اف
 متدد يديك ملـأوى فـارق األنـق        فأنت وحيك يف وهد احلضيض فـال       

 
                                     

 ١/١٠٠جواهر املعاين  1
 ١/١٠٩املرجع السابق   2
 ١/١١١ املرجع السابق 3
  ٢٧٦بغية املستفيد ص  4
 ٦٩ واإلقادة األمحدية ص ٢٢٠املرجع السابق ص  5



154 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

 ء ا������8 ����0 ا�S85 ا�46N اد��
 : قال مفتاح التجاني

� ا�M��=ب ��� أ��=ال أم                    " ��@� ��� ��K� L��Fا�� S��W; ا���ی� ����HKأن ا� �MK�� 6ض ه��Wه6 ا���Hا ا�iوأ�� �=ل ه
 وا��Kا���* ����� ���=ل ����� ����ا زم ����  � ^ یZ%��� ����� <���9* أ���ا إ^ ���� ار�#��� ���� ر>��=ل  ������l أن ا� 

� ج  ��    - �و����� آ�����*  : " ١٥٤ - ١٥٣ ص١ج��=اه� ا�����������HKا� z����?ا� � و�����=ذ  ������a* ا�� ������1 - ی�	���
� �%���ت �KM#���ه� ���� ������1 أ���=ال ا�"����ب و<��ه��� ���� إ�%���ر �#����ات وإخ���9ر    ��K1 ا�����و��ا>��K* ا�	=را

����ف   ��9�Wت و��;  �=ا�S ا���ج�ت و�� یS��K ���%� �� ا��j��a وا~��ت و<��� ذ��- ��� ا���=ر ا�=ا����ت �            
     ;�%��� �
أ�=ال ��=ب ا�"��ب و��=ل ���%; وإ ال أ��ا�%; وا��MKل أ<�ا�%; و���1 إ���9%; وإ��ا�%; و>��

     ��	N� * ���ه�ا و���6 ��� ا�����ح ج      . وأ��ا�%; وی��ف �� ه; ��M� ص ١ وا��رة ا�@�ی�ة ج   ٢٨ ص ١اه�ـ و��� 
 ص ٢١٩��KE1 ا���W ٢٢٦ و �	ازم ه�� � : ���H=اب ���* �� خ�1E أوج* ��� ه= �	رج ���� ���* ��

`�1 وا�و����ء ا����M �� ی���; ا�S��W           : أو�%�Dه; ��� ا�����> ��� D#� ���<��9ء ا���� أن أ�ا �� ا�MK�أ ^ �	�أ

                    '��Fأن ا� ی �MK�6 وأ��a�K1 وا����Hا� ���ت ����
8Hت وا�����ا�` L

L ود�����M�  �N���I; ا��ي ه�= ا��iا� L�Fا��

� Y��>و ���HKا� z�?سا��	ا� �
 .٣٩-٣٨صاهـ   "ا�z ... � ا�و���ء ��� ا�`��0 �� أ�=ال و���
 � : أوج2أر�31وا��د 2�67 �
  :ا��ج2 ا8ول

أعلم أخي وفقنا اهللا وإياك ملرضاته أن هؤالء التجانيني يدعون الغيب املطلق الذي اسـتأثر         
 �سـب غـدا      وما تدري نفس ما ذا تك      �اهللا بعلمه مثل ما يكون يف املستقبل من أمور          

 �يعلنـون  ما  يعلم ما تكن صدورهم و�بل بالغوا يف شيخهم حىت جعلوه        ] ٣٤لقمان  [
بل ادعوا أنه يعلم مفاتيح الغيـب        ].٧طه   [� يعلم السر وأخفي     �بل  ] ٦٩القصص  [ 

 . اخلمس اليت ال يعلمها إال اهللا
 . وإليك نصوصهم الصرحية يف ادعاء علم الغيب

 وعنـده  � يف قولـه تعـاىل   - يعين التجاين - � وسألته : حرازم ما نصه  قال علي  -١
 بقوله نفى اهللا العلم بالغيب عن اخللق ذه         �  فأجاب    �مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو       

ليه طريق وطرق العلـم إىل      إاآلية فال يعلمها أحد سواه لكن العلم املنفي ما كان للخلق            
 بطريق السمع وتبليغ اخلرب وإما بطريـق        إما حباسة من احلواس وإما    : اخللق من أحد ثالث   

الفكر وهو النظر يف أمور معلومة يتوصل بالنظر فيها إىل العلم بأمور جمهولة فهذه الطـرق     
هي املنفية عن اخللق وبقيت الطريق الرابع وهي ما يقذفه اهللا يف قلب العبد بغري حاسة وال                 

 غري منفي على الرسول وال على       واسطة وال فكر ويسمى هذا بالعلم اللدين فإن هذا العلم         
 عامل الغيب فال يظهر علـى       �غريه من النبيني واملرسلني يشهد ذا قوله سبحانه وتعاىل          
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 اهـ أنظر كيف    ١" قال املرسي أو صديق أو ويل        �غيبه أحدا إال من ارتضي من رسول        
 .ادعى معرفة مفاتيح الغيب

ن يعتقد يف شيخه أنه يرى أحواله كلها        وينبغي على املريد أ   : "  قال يف الرماح ما نصه     -٢
 مـا ختفـي   � اهـ فانظر كيف جعل الشيخ ربا يعلـم        ٢كما يرى األشياء يف الزجاجة      

 . �الصدور
حكى القشريي يف رسالته أن شقيقا البلخـي وأبـا تـراب            : "  ويف الرماح ما نصه    - ٣

ق كل معنا يا    النخشى قدما على أيب يزيد وقدمت السفرة وشاب خيدم أبا يزيد فقال شقي            
فىت فقال أنا صائم فقال أبو تراب ولك أجر صوم شهر فأيب فقال شقيق كل ولك أجـر                  
صوم سنة فأىب فقال أبويزيد دعوا من سقط من عني اهللا فأخذ ذلك الشاب بعـد مـدة                  

   اهـ٣وقطعت يده بسرقة 
ه فيقـع    مبعىن إخباره باألمر قبل وقوع     �وأما مكاشفاته   : "  وقال يف بغية املستفيد    - ٤

 وقد ذكر يف اجلامع أنه �على وفق ما أخرب به فال يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه           
 كان كثريا ما يستره بقوله قليب حيدثين بكذا أو وقع يف خاطري كذا فيخرج كما قال                 �

كان خيرب بقدوم الغائب قبل أن يقدم فيكون ذلك وفق مـا  �وذكر فيه أيضا ما يفيد أنه    
ن ذلك أنه أخربه مرة وهو معه يف بالد الصحراء بقدوم األمري الظـامل إذ               أخرب به وذكر م   

 أخربه مرة أخرى خبراب قرية قبل وقوعه فوقع وأنه أخرب مـرة             �ذاك فكان ذلك وأنه     
  اهـ ٤أخرى أيضا بقدوم بعض أصحابه فكان كما قال 

أراد  كـان حـني      �أن اخلليفة املعظم سيدي علي حرازم       : "  وقال أيضا ما نصه    - ٥
 زوجه بنت   �التوجه إىل بيت اهللا احلرام يذكر لبعض اخلاصة ممن يساره باألمور أن النيب              

بتونس وكان يصفها ورمبا ذكر امسها واسم أبيها مث ملا سافر ووصل تونس حرسـها اهللا                
كان ما أخرب به قال احملدث فلم نلبث أن جاء اخلرب بأنه طلقها قال فكان يقع يف بـاطين                   

 زوجه ا قال وكان الشيطان لعنـه اهللا        �إياها وهو أخرب أن النيب       تطليقهشيء من جهة    
كثريا ما يكدر عليه وقته بالوسوسة يف ذلك وخصوصا حني يطيب وقته قال يل فجلست               

                                     
 ١/١٦٦جواهر املعاين   1
 ١/٢٨ رماح  حزب الرحيم 2
   ٣٣٨/ ١ الرماح  3
 ١/٦٤ والدرة اخلريدة  ٢٤٦ بغية املستفيد ص  4
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 والن القلب   � ومل حيضر معنا ثالث فطاب يل الوقت مبحادثة الشيخ           �يوما مع الشيخ    
خلاطر بباىل وأشتغل به فكري وكدر علـى        وخشعت اجلوارح فلم أشعر حىت ألقي ذلك ا       

 علـى   � بصره إيل وأدىن رأسه مين وقال يل كانت ال تصلي ومل يزد              �صفوي فرفع   
   اهـ ١"فعلمت أن ذلك موجب لطالقه إياها : قالذلك شيئا 

فانظر إىل هذه القصة املخترعة اليت يهدف من خالهلا االستدالل على أن شـيخه يعلـم                
 ولقد خلقنـا  �وسوس به النفوس فلم يبق له إال أن يدعي له اخللق       خفيات الضمائر وما ت   

  ].١٦ق  [ �اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
وكيف يرغب هـو  !  بالزواج ذه الكافرة اليت ال تصلى ؟       �مث ليت شعرى كيف يأمره      

 ! ؟�عما اختار له رسول اهللا 
 يطلع على غيبه بعض أصـفيائه   قلت ال مانع من كونه تعاىل     :  وقال يف الدرة اخلريدة    - ٦

  يعين أو ويل كما  � فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارضى من رسول            �: كما قال تعاىل  
قال بعض العارفني والصحيح أنه مل ينقل من هذه الدار حىت أطلعه اهللا على مفاتيح الغيب                

 ٢.فلتكن بعض خواص أمته كذلك بطريق الوراثة احملمدية
 وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو        �م مفاتح الغيب مع قوله تعاىل       فانظر إىل دعوى عل   

  ]. ٥٩األنعام  [ �
 إخباره بأمور مل تقع     �ومن إخباره بالغيب عن طريق كشفه       : "  ويف بغية املستفيد   – ٧

إال بعد وفاته إما بالتصريح أو التلويح فأخرب بالفنت اليت وقعت بالقرب من وفاته يف الغرب               
مر وفق ما أخرب به وأخرب باملسغبة العظيمة أعاذنا اهللا منها اليت كانت بعد وفاتـه               فكان األ 

  اهـ ٣"بنحو تسع سنني 
 � قال لـه     �فمن ذلك ما بلغين عن أن سيدنا        : "  ويف كشف احلجاب ما نصه     - ٨

بعد االجتماع ما هذا التواين الذي فيك يا فالن حىت أنك مل تسارع للدخول يف طريقتنـا       
وهلة مع أين مربيك وكفيلك قبل أن تلدك أمك ولقد كانت أمك حاملة بـك               من أول   

فسقطت يوما على شيء كاد أن يثقب جننيها ويؤذيك يف جسدك فتلقيتها برفق ولني فلم               

                                     
 ٢٤٨ املرجع السابق  1
  ٢١٩/ ١الدرة اخلريدة  2
 ٢٤٧ بغية املستفيد ص  3
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يؤثر ذلك يف جسمك تأثريا يؤدي إىل فساد اخللقة وتشويه الصورة بإذن اهللا تعـاىل وإذن                
ك ودليل ذلك وجود أثر فيه وكان يف رأس          وإمنا أصابك بعض الضرر يف رأس      �رسوله  

  اهـ ١"صاحب الترمجة حفرة 
 : ا��ج2 ا�!���

 : وأعلم أن ما يدعون لشيخهم من معرفة الغيب يكذبه الواقع وإليك أمثلة على ذلك
كنت يوما جالسـة فأتـاىن      : "  تقول الكاهنة املشهورة اللة منانة املعروفة بشنيورة       - ١

كلمي السلطان فظننت السلطان موالنا سليمان وكان كثريا ما         مشاوريان فقاال يل قومي ت    
يرسل إليها وتذهب إليه وكان حيبها حمبة خاصة قالت فذهبت معهما حىت خرجنا علـى               
باب الفتوح أحد أبواب فاس فوجدت هناك احمللة فتقدمت إىل السلطان فلم أجده موالنا              

من قبل قالت فصرت أتعجب مما       ومل أعرفه    �سليمان، وإمنا وجدته سيد أمحد التجاين       
السلطان سيد أمحد التجاين ما تقولني أنت يف دخول الطاعون إىل هـذه             يل  رأيت مث قال    

 .اتصفوا بكذا وكذا وعد مجلة فعالاملدينة فإنه ال بد من دخوله هلؤالء الناس الذين 
ن ومل  قال فلما مسعت منه ذلك قالت له إذا وقع اإلمجاع عليه مـن األوليـاء املوجـودي      

 ألقي الباس عن الناس فقال هلا أو تقدري علـى ذلـك             ايقدروا على محل هذا البالء فأن     
وتتحملي به فقالت نعم فأمرها أن ترجع حمللها فلما دخلت على باب املدينة مسعت مـن                
وراءها عمارة بارود فأصابتها فسقطت على وجهها وبقيت ساقطة حـىت جـاء النـاس              

صلوها إىل حملها وكان الناس يسمعون البارود يتكلم فيهـا          بالنعش ومحلوها عليه حىت أو    
  اهـ  ٢"وهي تصيح يف كل مرة إىل أن قضى اهللا برفع ذلك البالء عن هذه البلد 

ارحتلـوا إىل فـاس     : "  وذكر صاحب كشف احلجاب أن مجاعة من تالميذ التجاين         - ٢
 حصـل هلـم يف    يف مرضه الذي تويف فيه وقد� وكان سيدنا �قاصدين زيارة سيدنا    

 إىل الولية الصاحلة اللة منان      �طريق سفرهم مانع أخرهم عن الوصول حىت بعث سيدنا          
شنيورة املتقدمة وسأهلا عن سبب تأخرهم فأخربته بأن سبب ذلك أن الترك عمال تلمسان         

وها هلم وال بأس عليهم وعما قريـب        دأخذوا إبلهم فارغة لقضاء بعض أغراضهم وقد ر       
لدة مث بعد أن دخلت قافلتهم بنحو عشرة أيام بعث هلا وقال هلا أنه حيب               يدخلون هلذه الب  

                                     
 ١٧٢كشف احلجاب ص  1
 ١٩٠كشف احلجاب  2
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أن يرسل القافلة حمللها فما تقولني فقالت إن بعثها قبل يومني أو ثالثة فذاك وإن زاد على                 
ذلك تقع هلا عطلة بسبب موت السلطان فسأل صاحبه وأي سلطان تعىن ورده إليها وقال               

 � يومني أو ثالثة مث تويف       �أعادت قوهلا األول فبقي سيدنا      هلا مل تتيسر لنا هذه املدة ف      
 اهـ  ١"فحضرت جنازته فقيل هلا أليس قد قلت السلطان فقالت نعم هذا هو السلطان 

 .هكذا ترى أن التجاين مولع بسؤال الكهان عن الغيب ألنه ال علم له به
ي وكان ممن أخذ    حضرت مع والد  "  ونقل يف بغية املستفيد عن بعض علمائهم قال          - ٣

 �الطريقة يف أول ظهورها عن سيدنا الشيخ جعلنا اهللا يف محاه وكان قد طـال عهـده         
برؤيته يعين والده املذكور فسأله الشيخ من أنت فقال له إن املشايخ يعرفـون تالميـذهم       

 جميبـا  �بظهر الغيب وحيضرون معهم عند املوت يف كالم ينحو منحى هذا فقال سيدنا         
 ٢" كفاين احلضور مع أصحايب عند املوت وعند سؤال امللكني يف القرب      �هو  له عند ذلك    

 اهـ 
 .فانظر كيف ألقمه هذا الرجل حجرا وأفحمه يف دعواه علم الغيب

 : ا��ج2 ا�!��9

 : وإذا علمت ادعاءهم علم الغيب فإليك بيان حكم مدعيه
و  ] ٦٥النمـل   [ � اهللا  قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال�قال اهللا تعاىل  

 عامل الغيـب    �: وقال ] ١٧٩آل عمران    [ � وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب        �: قال
 قـل إمنـا     �: وقال ] ٢٦اجلن   [ �فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضي من رسول           

وقال  ] ٧٧النحل  [ � وهللا غيب السماوات واألرض   �وقال   ] ٢٠يونس   [ �الغيب هللا   
 ولـو   �: وقـال  ]٥٠األنعام   [ � أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب           قل ال  �

 �: وقال ] ١٨٨األعراف   [ � من اخلري وما مسين السوء       تكنت أعلم الغيب الستكثر   
 إن اهللا عامل    �: وقال ] ٢٦الكهف   [ �قل اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السماوات واألرض          

 وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو        �: وقال ] ٣٨فاطر   [ �غيب السماوات واألرض    
 إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحـام             �: وقال ] ٥٩األنعام   [ �

 ] ٣٤لقمـان   [ �وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متـوت     

                                     
 ١٩٨ ـ ١٩٧ كشف احلجاب  1
 ١/١٠٢يدة  والدرة اخلر٢٨٠ ـ ٢٧٩ بغية املستفيد  2
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 األرحـام إال اهللا وال      مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا ال يعلم ما تغيض           (( �وقال  
يعلم ما يف غد إال اهللا وال يعلم مىت يأيت املطر أحد إال اهللا وال تدري نفـس بـأي أرض                     

 ١))متوت إال اهللا وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا 
ما املسؤول عنها بأعلم من السائل      :(( �مىت الساعة فقال له     : ويف حديث جربيل أنه قال    

ها وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان يف         تذا ولدت األمة رب    إ اوسأخربك عن أشرا طه   
  ٢)) اآلية ..  إن اهللا عنده علم الساعة�مخس ال يعلمهن إال اهللا مث تال النيب 

ومن زعم أنه خيرب مبا يكون يف غد فقـد          : " ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت       
 ٣"لم من يف السماوات واألرض إال اهللا أعظم على اهللا الفرية واهللا يقول قل ال يع

                                     
 . ٧٣٧٩عامل الغيب الغيب فال يظهر على غيبه أحدا احلديث رقم :  صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول اهللا تعايل 1
  ٥٠احلديث رقم ... صحيح البخاري كتاب اإلميان باب سؤال جربيل 2
 .  واللفظ له٣/٩وصحيح مسلم مع شرح النووي ) ٧٣٨٠(ح ...أحداصحيح البخاري  كتاب التوحيد باب قول اهللا تعاىل عامل الغيب فال يظهر على غيبه   3
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7*� �
� أ�ال ا�61>�ء �� آ�� 467 b�]ا�: 
فمن قال إنه يرتل الغيث غدا وجزم به فهو كافر أخرب عنـه بأمـارة            : " قال القرطيب  - ١

 وأما مـن  - إىل أن  قال -أدعاها أم ال وكذلك من قال إنه يعلم ما يف الرحم فهو كافر              
 العمر فهو كافر أو أخرب عن الكوائن املة أو املفصـلة يف أن              أدعى الكسب يف مستقبل   

 اهـ ١"تكون قبل أن تكون فال ريب يف كفره أيضا 
ولقد يظهر من هؤالء املنتسبة إىل التصوف أشـياء مـن     : "  قال أبو حيان األندلسي    - ٢

ع هلـم  إدعاء علم املغيبات واإلطالع على علم عواقب أتباعهم وأم معهم يف اجلنة مقطو      
وألتباعهم ا خيربون بذلك على رؤوس املنابر وال ينكر ذلك أحد هذا مع خلوهم مـن                

  اهـ ٢.. "العلوم يومهون أم يعلمون الغيب
 رد  -  � عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحـدا          � يعين   -ويف اآلية   :" قال ابن حجر   -٣

      حياة أو موت أو غـري       على ما سيكون من      ع يطل هعلى املنجمني وعلى كل من يدعي أ
 ٣"ذلك ألنه مكذب للقرءان وهم أبعد شيء من االرتضاء مع سلب صفة الرسلية عنـهم         

 اهـ 
ويف هذه اآلية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان واملنجمني والـرمليني        :"  قال الشوكاين  -٤

 وغريهم من املدعني ما ليس من شأم وال يدخل حتت قدرم وال حييط به علمهم ولقـد  
ابتلي اإلسالم وأهله بقوم سوء من هذه األجناس الضالة واألنواع املخذولة ومل يرحبوا من              

من أتـى    (( �أكاذيبهم وأباطيلهم بغري خطة السوء املذكورة يف قول الصادق املصدوق           
 اهـ  ٤))"كاهنا أومنجما فقد كفر مبا أنزل على حممد 

 وكل قادر أن يسعى يف إزالة هؤالء        والواجب على ويل األمر   : "  قال شارح الطحاوية   -٥
املنجمني والكهان والعرافني وأصحاب الضرب بالرمل واحلصى والقرع والقاالت ومنعهم          

 إىل أن قال    –من اجللوس يف احلوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس يف منازهلم لذلك             
 :  وهؤالء الذين يفعلون هذه األفعال اخلارجة عن الكتاب والسنة أنواع–
 . نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة اجلن له-

                                     
   ٣-٢ /٧ تفسري القرطيب   1
 ٩٣/ ٥ و٤٣٦ و١٤٥ /٤ البحر احمليط  2
 ٣/٣٣٠٠فتح الباري  3
 )٧٦٨( واحلديث عند أمحد واحلاكم وصححه األلباين يف ختريج شرح الطحاوية ٢/١٢٣فتح القدير  4
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ذبني والطرقية املاكرين،   ا أويدعي احلال من أهل احملال من املشايخ النصابني والفقراء الك          -
فهؤالء يستحقون العقوبة البليغة اليت تردعهم وأمثاهلم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون يف      

 اهـ  ١" هؤالء من يستحق القتل 
ـ وهذه اآل: " أب ولد أخطور الشنقيطي وقال  -٦  هية الكرمية تدل على أن الغيب ال يعلم

 اهـ  ٢"إال اهللا وهو كذلك ألن اخللق اليعلمون إال ما علمهم خالقهم جل وعال 
وإذا كان اهللا تعاىل مل يؤت الرسل ما مل يؤت غريهم مـن             : "  قال حممد رشيد رضا    -٧

قات ومن علم الغيب وكان كل من التصرف بالقدرة الذاتيـة           أسباب التصرف يف املخلو   
وعلم الغيب خاصا به عزوجل يستحيل أن يشاركه غريه فيه فمن أين جـاءت دعـوى                
التصرف يف الكون وعلم الغيب ملن هم دون الرسل مرتلة وكرامة عند اهللا تعـاىل مـن                  

 تعاىل ملا عز نيلـه مـن        املشايخ املعروفني وغري املعروفني حىت صاروا يدعون من دون اهللا         
  اهـ٣" األسباب والسنن اإلهلية 

 : ا��ج2 ا��ا�<

لة األول من جواهر املعاين والثاين يف        املسأ لقد ذكرت لك يا مفتاح أربعة نصوص يف هذه        
ول األعلـى   ابع يف بغية املستفيد، ورددت بزعمك       الرماح والثالث يف الدرة اخلريدة والر     

 .الثالثة األخرىفقط ومل تستطع تأويل وحتريف 
 رأى غريه التأخري ذاك التقـدما       ومن قدمته نفسـه دون غـريه      
 ذوي الرأي والتصدير أن تتقدما       تقدمت للتصدير جهال مـؤخرا     

 

                                     
  ٥٠٤شرح الطحاوية ص 1
 ٢/١٤٩لبيان أضواء ا 2
 ٧/٤٢٥تفسري املنار  3
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�8��T ��? C'8� �Fا�
 :  ا�
 : قال مفتاح التجاني

��MKل ر>=ل ا�      "�  �����L ا���� أآ�م ا� أ�K*  (ن أ �M �%�� ثDث�1    إ�� ا�خ��E%� أ�* ��� ا�FM' ا�=�� ا�K?�ی�

 . أ =اب ��DND� 1�=Kع ��� ا�S�W ه� ا���ا>1 وا��ؤی� وا�I%�م
� ا��ر ا��	�0=ر ج     � إن ��� ذ��- ~ی��ت ���K=>����     �: أ�� ا���ا>1 ����%� �� ا��M}ن �=�* �����    �� �N=��E٤ ���ل ا� 

� �=�*أخ�ج ا � ج�ی� وا � ا��	iر ��   :(  �� ��Z*  ١٠٣ص  �   ��ل ه�;  � إن �� ذ�- ~ی�ت ����H� :� ���<=Kه
� ا�S�F     وأخ�ج ا�9@�ري ا����K>=ن  � ��� ;���� وأ = 	Eوأ � ا� ;��� �� ��ری@* وا�i��Kي وا � ج�ی� وا � أ � 

 ا�@ري ��ل ��ل ر>=ل ا�        ��< ���* ی	��Z  	�=را� ث�;       : �وأ � ��دوی* وا�@S�F �� أ �� ��lا>�1 ا�����ا =Mا�

مث ذكر شواهد هذا احلديث عن ثوبـان وأنـس وأيب    " ...� إن ��� ذ��- ~ی��ت ���K=>����      �أ  ��
  اهـ٤١ - ٤٠الدرداء وأيب أمامة انظر ص 

3���<C =وج� � : وا��د 2�67 �
 :ا��ج2 ا8ول

الفراسة ليست وحيا وال علما وإمنا هي ظن وختمني قال ابن األثري وابن منظور يف تعريف                
قعه اهللا تعاىل يف قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنـوع مـن              ما يو : " الفراسة

 اهـ               ١"الكرامات وإصابة الظن واحلدس 
 : ا��ج2 ا�!���

 : أما اآلية اليت استدل ا فليست صرحية فيما قال وبيان ذلك
يما أوقع من النكـال  يبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن ف "  ا�'�.%��� -ّب �� ا(��ر  �ل   -

بقوم لوط آيات للمتأملني يف ذلك حتصل هلم ا املوعظة واإلعتبار واخلوف من معصية اهللا              
أن يرتل م مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط ملا عصوه وكذبوا رسله ويبني هـذا                 

 ولقد تركنـا فيهـا آيـة بينـة لقـوم            �املعىن يف مواضع أخرى كقوله يف العنكبوت        
 � وقوله هنا    � وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم         �وقوله يف الذاريات    �يعقلون

 إن يف ذلـك  � وقوله يف الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط  �إن يف ذلك آليات للمتومسني      
 كما صرح مبثل ذلك يف إهالك قوم نوح وقوم هود وقوم           �آلية وما كان أكثرهم مؤمنني      
 أصل التوسم تفعل من الوسـم وهـو   �املتومسني �ء، وقوله صاحل وقوم شعيب يف الشعرا   

العالمة اليت يستدل ا على مطلوب غريها يقال تومست فيه اخلري إذا رأيت ميسمه فيه أي                
 :� يف النيب � عالمته اليت تدل عليه ومنه قول عبد اهللا بن رواحة

    واهللا يعلم إين ثابت النظـر      إين تومست فيك اخلري أعرفـه     
 وقال آخر 

                                     
  ٦/١٦٠ ولسان العرب ٣/٤٢٨النهاية يف غريب احلديث  1
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    عليه وقلت املرء من آل هاشم       تومسته ملـا رأيـت مهابـة       
هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إىل شيء واحـد فعـن                

وعـن  "   أي املتفرسني � للمتومسني�:" وعن جماهد "  أي املعتربين    � للمتومسني �:" قتادة
:" وعن مالك عن بعض أهل املدينة     "  أي للناظرين    �ني   للمتومس �:" ابن عباس والضحاك  

وال خيفى أن اإلعتبار والنظر والتفرس والتأمـل معنامهـا          "  أي للمتأملني    � للمتومسني   �
:" وقول أيب عبيدة  "   أي للمتفكرين     �للمتومسني  �:" واحد وكذلك قول ابن زيد ومقاتل     

جع إىل شيء وهو أن ما وقع لقوم        فمآل مجيع األقوال را   "   أي للمتبصرين     �للمتومسني�
لوط فيه موعظة وعربة ملن نظر يف ذلك وتأمل فيه حق التأمل وإطالق التوسم على التأمل                

 :  والنظر واإلعتبار مشهور يف كالم العرب ومنه قول زهري
  أنيق لعني النـاظر املتوسـم       وفيهن ملهى للصديق ومنظـر     

 .ذلك احلسن أي املتأمل يف 
 : بن متيم العنربيوقول طريف 

 بعثــوا إيل عــريفهم يتوســمأو كلما وردت عكاظ قبيلـة       
  اهـ ١" أي ينظر ويتأمل 

ن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البالد ملن تأمل ذلك وتومسه بعني  إأي  " :��ل ا��� آ!���      -
 قال املتفرسني وعن ابـن عبـاس        � للمتومسني   �يف قوله    كما قال جماهد     تهبصره وبصري 

 للمتوسـني   �والضحاك للناظرين وقال قتادة للمعتربين وقال مالك عن بعض أهل املدينة            
 2"للمتأملني �
 � آليات � أي يف املذكور من قصتهم وبيان ما أصام   � إن يف ذلك     � " :��ل ا�'��آ���    -

 :متفكرين الناظرين يف األمر ومنه قول زهري لل�للمتومسني  �لعالمات يستدل ا 
  أنيق لعني النـاظر املتوسـم       وفيهن ملهى للصديق ومنظـر     

 : وقال اآلخر
 بعثــوا إيل عــريفهم يتوســمأو كلما وردت عكاظ قبيلـة       

                                     
  ١١٩ ـ ٣/١١٨ أضواء البيان  1
 ١٥٥٤/ ٢تفسري ابن كثري  2
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" سم الناظر إليك من قرنك إىل قـدمك  الوا:" وقال ثعلب" للمتبصرين :" وقال أبو عبيدة  
واملعىن متقارب وأصل التوسم التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثري حبديـدة يف               

   ١"جلد البعري 
ختلفت عبارات املفسرين يف تفسري املتومسني قيل املتفرسني وقيل الناظرين او " ��ل ا���ازي    -

ن ورين قال الزجاج حقيقة املتومسني يف اللغة املتثبت وقيل املتفكرين وقيل املعتربين وقيل املتبص     
  اهـ٢" يف نظرهم حىت يعرفوا مسة الشيء وصفته وعالمته 

 لعالمات يستدل � آليات � أي يف ما ذكر من القصة      � إن يف ذلك     � " ��ل أ��� ا����1د      -
رهم حىت  ملتفكرين املتفرسني الذين يتثبتون يف نظ     ا أي   � للمتومسني   �ا على حقيقة احلق     

  اهـ ٣" يعرفوا حقيقة الشيئ بسمته 
 : ا��ج2 ا�!��9

فال يصح حبال مـن  )) اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا  (( أما احلديث الذي تعلق به      
 :األحوال وإليك البيان

 سعيد و أيب أمامة وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وثوبان رضـي              احلديث عن أيب  هذا  ورد  
 .اهللا عنهم

 �قـال رسـول اهللا      : ما حديث أيب سعيد فريويه عمرو بن قيس عن عطية عنه قال            أ -
والطربي يف  ) ٤/١٣٢(والترمذي) ٤/١/٣٥٤(فذكره، أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري     

 ١٥٦والسلمي يف طبقات الصوفية ص    ) ٢٨٢- ١٠/٢٨١(وأبو نعيم   ) ١٤/٣١(تفسريه  
وأبـو الشـيخ يف األمثـال       ) ٣٩٦(اء  يب يف الضعف  لوالعقي) ٧/٢٤٢(واخلطيب يف تارخيه  

واملـايليين يف األربعـني   ) ٢-١ /٤/٣٣٧(وابن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق        ) ١٢٧(
حديث غريب النعرفه إال   " من طرق عن عمرو بن قيس به وقال الترمذي          ) ٣/١(الصوفية

 " من هذا الوجه 
 : معلول بثالث علل: قلت

يكتـب حديثـه    " كويف قال أبو حامت     ضعف عطية وهو ابن سعد العويف ال      : العلة األوىل 
" وقال أمحد   " صاحل  " وقال ابن معني    " كان عطية يتشيع    " وقال سامل املرادي    " ضعيف  

                                     
  ٣/١٣٨ فتح القدير  1
   ٥/٢٧٩التفسري الكبري  2
 .   حباشية التفسري الكبري٦/٢٨٥تفسري أىب السعود   3
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ي وابن عدي والـذهيب  ئ الثوري و النساهوكان هشيم يتكلم فيه وضعف   " ضعيف احلديث   
  ١" حديثه إال على التعجببال يكت" وقال ابن حبان

:"  وهو شر أنواع التدليس فإنه يدلس تدليس التسوية قال أمحد          تدليس عطية : العلة الثانية 
بلغين أن عطية كان يأيت الكليب فيأخذ عنه التفسري وكان يكىن بأيب سعيد فيقول قال أبـو       

 2"يعين يوهم أنه اخلدري " قال الذهيب " سعيد 
شيء من   ب جوذكره ابن حجر يف الطبقة الرابعة من املدلسني وهم من اتفق على أنه ال حيت              

ضعيف " حديثهم إال ما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء وااهيل وقال             
  اهـ ٣"احلفظ مشهور بالتدليس القبيح 

اإلرسال فالصواب إرساله ال وصله قال العقيلي بعد أن رواه من طريق سفيان            : العلة الثالثة 
وهو :"  وقال اخلطيب  ٤"ذا أوىل   كان يقال فذكره، قال ه    :" بن عمرو بن قيس املالئي قال     

  اهـ ٥"الصواب واألول وهم 
 وأما حديث أيب أمامة فريويه أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عـن                  -

وابن عـدي يف    ) ٦/١١٨(راشد بن سعد عنه به، أخرجه الطرباين وعنه أبو نعيم يف احللية           
وابن ) ٥/٩٩( واخلطيب يف التاريخ     )٢ /٢/٢٢٩(وابن نصر يف الفوائد     ) ٤/٢٠٦(الكامل

والضياء املقدسـي يف املنتقـى مـن مسـموعاته مبـرو            ) ١/١٩٦(عبد الرب يف اجلامع     
 .من طرق) ١٢٧/٢و٣٢/٢(

وهذا احلديث ضعيف علته أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل  فإنه كثري الغلط فاحش الغفلة قال                 
ليس :" وقال النسائي "ديث  كان ابن معني يوثقه وهو عندي يكذب يف احل        :" صاحل جزرة 

كان يف نفسه صدوقا إمنـا  :" وقال ابن حبان" الأروي عنه شيئا   :" وقال ابن املديين  " بثقة  
وقعت املناكري يف حديثه من قبل جار له ومسعت ابن خزمية يقول كان له جار كان بينـه                  

 ويرميه وبينه عداوة كان يضع احلديث على شيخ أيب صاحل ويكتبه خبط يشبه خط عبد اهللا            
هـو عنـدي    :" وقال ابن عدي  " يف داره بني كتبه فيتوهم عبد اهللا أنه خطه فيحدث به            

                                     
  ٢٢٥   والضعفاء للنسائي ص٥٩٢-٥/٥٩١  وذيب التهذيب  ٣/٧٩  وامليزان ٨/٧ للبخاري  انظر ترمجته يف الكبري 1
 ٣/٧٩امليزان  2
  ١٣٠تعريف أهل التقديس ص  3
  ٣٩٦الضعفاء للعقيلي ص 4
  ٣/١٩١ تاريخ  بغداد 5
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:" وقال أمحد بن حنبـل    " مستقيم احلديث إال أنه يقع يف أسانيده ومتونه غلط وال يتعمد            
كان أول أمره متماسكا مث فسد بآخرة وليس هو بشيء يروي عن ليث عن ابن أيب ذئب                 

  اهـ ١" بن أيب ذئب شيئا ومل يسمع الليث من أ
وأما حديث أيب هريرة فريويه أبو معاذ الصائغ عن احلسن عن أيب هريرة أخرجه أبو الشيخ         

وابن اجلوزي يف املوضـوعات      ٢١١-٢١٠ وابن بشران يف جملسني من األمايل        ١٢٦ص  
 " ال يصح أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك:" وقال) ٣٣٠ - ٣٢٩/ ٢(

" ال يساوي حديثه شـيئا      :" د الضعف آفته سليمان بن أرقم قال أمحد       هو واه شدي  : قلت
ليس بثقة روى   :"وقال عمرو بن علي   " وي فلسا   ا ليس يس  ،ليس بشيء :" وقال ابن معني  
حممد بن عبد اهللا األنصاري كانوا ينهوننا عنه وحنن شبان          : وقال:" وقال" أحاديث منكرة   

متروك احلديث وقال   :" كوه وقال أبو داوود   تر:" وذكر عنه أمرا عظيما وقال البخاري     " 
ضعيف :" وقال أبو زرعة  " متروك احلديث   :" أبو حامت والترمذي وابن خراش وغري واحد      

عامة ما يرويـه ال     :" وقال ابن عدي  " ساقط  :" وقال اجلوزقاين " احلديث ذاهب احلديث    
:" مسلم يف الكـىن   وقال  " متروك احلديث :" وقال أبو أمحد احلاكم والنسائي    " يتابع عليه   

  اهـ٢"منكر احلديث 
وأما حديث ابن عمر فريويه فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عنه أخرجه ابن جرير       

غريب من حديث ميمون مل   :" وقال) ٩٤/ ٤(وأبو نعيم يف احللية     ) ٣٢ - ٢٤(يف التفسري 
 ".نكتبه إال من هذا الوجه 

تركوه منكر  :" ن السائب قال البخاري   هذا احلديث شديد الضعف علته الفرات اب      : قلت
:" وقال أمحد " متروك  :" وقال الدارقطين وغريه  " ليس بشيء   :" وقال ابن معني  " احلديث  

قال النسـائي وابـن     " قريب من حممد بن زياد الطحان يف ميمون يتهم مبا يتهم به ذاك              
 ٣"متروك احلديث :" اجلوزي

 مؤمل بن سعيد بن يوسف حدثنا أبو املعلى     وأما حديث ثوبان فريويه سليمان بن سلمة ثنا       
أسد بن وداعة الطائي قال حدثين وهب بن منبه عن طاووس عنه أخرجـه ابـن جريـر              

                                     
 ٢٦١- ٥/٢٥٦ وذيب التهذيب ٢/٣٣٧ وامليزان٤/٢٠٦انظر ترمجته يف الكامل  1
   ١٦٩ ـ ١٦٨/ ٤  وذيب التهذيبب  ٢/١٥٤ وامليزان  ٢/ ٢ الكبري للبخاري  انظر ترمجته يف 2
  ٩٨ والضعفاء الصغري للبخاري ٢٢٦  وضعفاء النسائي ٣٣٠/ ٣ وامليزان  ١٣٠/ ٧ انظر ترمجته يف الكبري   3
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وأبو نعـيم   ) ٢٢٤-٢٢٣( وطبقات األصبهانيني    ١٢٨وأبو الشيخ يف األمثال     ) ٢٤/٣٢(
 ).٤/٨١(واحللية ) ١/ ٦٢ق (يف األربعني الصوفية 

 ".ث علل هذا احلديث منكر فيه ثال:" قلت
كان هـو وأزهـر     :" أسد بن وداعة شامي من صغار التابعني ناصيب يسب قال ابن معني           

 ١"احلراين ومجاعة يسبون عليا وقال النسائي ثقة 
هو منكر احلديث وسليمان   :" عن أبيه ) ٣٧٥ /٤/١(فيه ابن أيب حامت      مؤمل بن سعيد قال   

 ". بن سلمة منكر احلديث 
وقـال  " هو منكر احلديث    :" ي تقدم قريبا قال ابن أيب حامت      سليمان بن سلمة هو اخلبائر    

وقـال  " كان يكذب وال حيدث عنـه       :" وقال ابن اجلنيد  " متروك ال يشتغل به     :" أيضا
  اخلبائري :"وقال اخلطيب " له غري حديث منكر     :" وقال ابن عدي  " ليس بشيء   :"النسائي

حديث ثوبـان ضـعفا أن       ويكفي   ٢، ذكر له الذهيب حديثا موضوعا       "مشهور بالضعف   
ويتحصل مما تقدم أن قول مـن       ) ١/١٨٦(السيوطي ضعفه وأقره املناوي يف فيض القدير        

قال أنه حديث حسن ليس حبسن فإنه إن مل يكن حكم ابن اجلوزي عليه بالوضع صحيح                
 .فهو واه شديد الضعف

رجه الطرباين أخ)) إن هللا عبادا يعرفون الناس بالتوسم   (( وأما حديث أنس بن مالك بلفظ       
فليس شاهدا له ألنه خيتلف عنـه يف اللفـظ          ) ٢/٨٤(والقضاعي  ) ٣٠٨٦(يف األوسط   

واملعىن وألنه منكر مداره على أيب بشر املزلق عن ثابت عن أنس به وأبو بشر املزلق امسـه         
:" قال الـذهيب  " ليس بالقوي   :" بكر بن احلكم التميمي جار محاد بن زيد قال أبو زرعة          

إن هللا رجـاال    ((  قـال    �كرا قاله أبو حامت عن ثابت عن أنس عن النيب           روى خربا من  
   اهـ٤"صدوق فيه لني :"وقال ابن حجر  " ٣))يعرفون الناس بالتوسم 

 .وهكذا حكم عليه أبو حامت الرازي والذهيب بأنه منكر واملنكر ال يعترب به
 : ا��ج2 ا��ا�<

                                     
  ٢٢٩/ ١ امليزان  1
 ١٦٥ ـ ١٦٤/ ٢ و امليزان ٢٩٣/ ٣ انظر الكامل البن عدي   2
  ٣٥٣ /١ امليزان  3
  ٦٥ التقريب  4
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ر هلا أسانيد حىت ننظر يف صحتها على  وأما القصص اليت ذكرت يف شأن الفراسة فلم تذك        
 .�أنه ال حجة يف كالم البشر دون رسول اهللا 

@��Aا��ج2 ا�:  
كثري من القصص اليت ذكرت تتعلق بالتأمل يف سنن اهللا اجلارية يف الكون واليت من خالهلا                

 .ميكن اجلزم ببعض األمور املستقبلية كاجلزم اآلن بسقوط احلضارة األمريكية
 : دسا��ج2 ا���

 : الفراسة ثالثة أنواع
 فراسة إميانية وهي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده يثب على القلب كوثوب               -أ  

 .١األسد على الفريسة 
فالفراسة خواطر وأفكار ظنية ختمينية وليست أدلة مقطوعا ا ولذلك ال تثبت ـا      : قلت

 .األحكام الشرعية بإمجاع املسلمني
اجلوع والسهر والتخلي فإن النفس إذا جتردت من العوائق صار هلا            فراسة الرياضة و   -ب  

من الفراسة والكشف حبسب جتردها وهذه فراسة مشتركة بني املؤمن والكافر وال تـدل              
 .٢ وللرهبان فيها وقائع معلومةعلى إميان وال على والية وكثري من اجلهال يغتر ا

اء وغريهم واستدلوا باخللق على اخلُلق ملا        الفراسة اخللقية وهي اليت صنف فيها األطب       -ج  
 .٣بينهما من األرتباط الذي اقتضته حكمة اهللا 

 :ا��ج2 ا����<

إن (( أما إقسام بعض الناس على أمور مل تقع فليس له عالقة بالفراسة وإمنا هي من باب                 
 .٤))من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره 

� :ا��ج2 ا�!��

لف الصاحل حكما شرعيا واحدا بالفراسة عكس ما تلـهجون بـه            مل يثبت أحد من الس    
 .معاشر الصوفية
لو حصلت له مكاشفة بأن هذا املعني مغصوب أو جنـس أو أن  وعلى هذا :" قال الشاطيب 

هذا الشاهد كاذب أو أن املال لزيد وقد حتصل باحلجة لعمرو أو ما أشبه ذلك فال يصح                 

                                     
  ٣٦٠/ ٣ مدارج السالكني 1
  ٣/٣٦٤ املرجع السابق   2
  ٣٦٥/ ٣ املرجع السابق  3

  4 ٤٣٧٤ ومسلم ح ٢٧٠٣ البخاري ح 
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ب ظاهر فال جيوز له اإلنتقال إىل التيمم وال تـرك  له العمل على وفق ذلك ما مل يتعني سب      
قبول الشاهد وال الشهادة باملال لزيد على حال فإن الظواهر قد تعني فيها حبكم الشـريعة      

  اهـ١"أمر آخر فال يتركها اعتمادا على جمرد املكاشفة أو الفراسة 
 

                                     
  ١٨٤/ ٢ املوافقات   1
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 اH?���ج ����ؤى وا�6&���ت 
 : قال مفتاح التجاني

 "  M� أ�� ا��ؤی�           ������ *��=� *�	� �%��� ث  �K9	s ا��M}ن و�K=ا�� ا�E	1 وث�9 ا���KM�  6#�ه� ��%�� أ��� ا���M}ن ��

� >��جی�  �: ��� ��Eن ی=>& ���* ا�DEم   � ;%Kرأی ��Mوا� U�?آ=آ�9 وا� �?� � رأی� أ��  و�=��*  � ی� أ � إ
وا �- آ�ا إن ا�?��Fن ����Eن ��و   ی�  	� ^ �saM رؤی�ك ��� إخ=�- ��`��: ��� ��Eن ی�M=ب ���* ا�DEم  

  اهـ ٤٤ص " إخل ... ����9 
 �� وج�5واF* ووا��د 2�67 ���'7 : 
 :ا��ج2 ا8ول

هذه اآليات اليت ذكرا حول رؤيا األنبياء وقياس غريهم عليهم باطل ألنه قياس مع وجود             
ا معصـومة مـن      وحي فإ  ءورؤيا األنبيا : " الفارق ألن رؤيا األنبياء وحي قال ابن القيم       

الشيطان وهذا باتفاق األمة وهلذا أقدم اخلليل على ذبح ابنه إمساعيل عليه السالم وأما رؤيا               
  .١"غريهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإال مل يعمل ا 

 : ا��ج2 ا�!���

ا رؤيـاه   وجهل اآليات اليت فيه�أنه جلهله إمنا ذكر اآليات اليت فيها رؤيا غري نبينا حممد      
ويف اآليـة    ] ٦٠اإلسـراء    [ � وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للنـاس           � مثل   �

 � لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسـجد احلـرام إن شـاء اهللا                 �األخرى  
 . وحنو ذلك ]٢٧الفتح [ 

 : ا��ج2 ا�!��9

رع من قبلنا معروف ألن اهللا      كل اآليات اليت ذكر هي يف األنبياء السابقني واخلالف يف ش          
أما األحاديث فلـم     ] ٤٨املائدة   [ � ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا       �: تعاىل يقول 

 : يذكر منها إال اثنان
مل يبـق   (( وحديث  )) الرؤيا الصاحلة جزء من ست وأربعني جزءا من النبوة          ((  حديث  

وهذا يدل على قصر    )) ا الصاحلة   الرؤي: وما املبشرات قال  : من النبوة إال املبشرات، قالوا    
 .باعه يف علم احلديث

 : ا��ج2 ا��ا�<

ال يتخيل من   : " قال أبو زرعة العراقي   . الرؤيا الصاحلة جزء من النبوة يف حق األنبياء فقط        
هذا احلديث أن رؤيا الصاحل جزء من أجزاء النبوة فإن الرؤيا إمنا هي من أجزاء النبـوة يف              

                                     
١/١٢٣ مدارج السالكني  1  
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م وليست يف حق غريهم من أجزاء النبوة وال ميكن أن حيصل لغري             حق األنبياء عليهم السال   
  اهـ ١"األنبياء جزء من النبوة  

@��Aا��ج2 ا�:  
إمنا املعىن أن الرؤيا الواقعة للصاحل تشبه الرؤيا الواقعة لألنبياء اليت هي يف حقهم جزء مـن              

 .٢أجزاء النبوة فأطلق أا من أجزاء النبوة على طريق التشبيه 
 : ��ج2 ا���دسا

وإمنا كانت من أجزاء النبوة يف حق األنبياء صلوات اهللا عليهم دون غريهم             :" قال اخلطايب 
ألن األنبياء صلوات اهللا عليهم يوحى إليهم يف منامهم كما يوحى إليهم يف اليقظة مث قال                

 ٣" النبوة وقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا جتيء على موافقة النبوة ال أا جزء باق من       
 اهـ  

وهذا هو األظهر واهللا أعلم ويكون خارجا على مقتضى         " ورجح ابن حزم هذا القول قال       
  اهـ ٤"ورجحه أيضا ابن العريب " ألفاظ احلديث بال تأويل يتكلف 

 :ا��ج2 ا����< 

قد يفهم من كون الرؤيـا      :" قال العراقي . اإلمجاع منعقد على أن الرؤيا ال تثبت األحكام       
ن أجزاء النبوة ومل يذكر أا جزء من الرسالة أنه ال يعتمد عليها يف إثبات حكـم                 جزء م 

وإن أفادت االطالع على غيب فشأن النبوة االطالع على الغيب وشأن الرسـالة تبليـغ               
 يف النـوم حبكـم      �األحكام للمكلفني ويترتب على ذلك أنه لو أخرب صادق عن النيب            

مل نعتمده وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص الرائـى          شرعي خمالف ملا تقرر يف الشريعة       
 �لعدم ضبطه وقد حكي عن القاضي حسني أن شخصا قال له ليلة شك رأيت الـنيب                 

قد قال لنا يف اليقظة ال تصوموا غدا فنحن : وقال يل صم غدا أو حنو ذلك فقال له القاضي       
 . اهـ" نعتمد ذلك أو ما هذا معناه 

  ٥. عدم اعتماد املنام يف ذلكوحكى القاضي عياض اإلمجاع على
� :ا��ج2 ا�!��

                                     
   ٨/٢١٤ طرح التثريب   1
 . املرجع السابق 2
  ٤/١٢٩معامل السنن للخطايب   3
  ٩/١٢٥ وعارضة األحوذي  ١٩٠/ ٣بن حزم  الفصل ال 4
  ٨/٢١٥ طرح التثريب   5
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مل يبـق مـن     : (( �والرؤيا ال تكون لبيان األحكام الشرعية بل للبشارة يف الغالب قال            
 ١)) الرؤيا الصاحلة : ((  وما املبشرات:والقا)) ات النبوة إال املبشر

 :ا��ج2 ا���;<

 �هو شيطاين قـال رسـول اهللا   الرؤيا منها ما هو رمحاين ومنها ما هو نفساين ومنها ما      
 متفق عليه واللفـظ     ٢))حدث النفس وختويف الشيطان وبشرى من اهللا        :الرؤيا ثالث (( 

 . وعليه فال اعتبار إال لنوع واحد منهاللبخاري 
�E�1ا��ج2 ا� : 

ينبغي احلذر من تالعب الشـيطان بالنـاس يف رؤيـا      : " قال عبد العزيز بن ناصر اجلليل     
فراد بل أقوام بسبب الرؤيا يف النوم فعطلت أحكام واختذت مواقـف            املنامات فكم ضل أ   

بنيت عليه أعمال ما أنزل اهللا ا من سلطان بل واعتدي بسببها على معصومني كل ذلك                
بسبب رؤيا يف النوم من ورائها الشيطان يف غالب األحيان وقد يـربم الشـيطان كيـده              

م من الناس حىت تتواطأ رؤياهم فال يشكون        وأالعيبه مع ذريته يف نشر رؤيا واحدة بني فئا        
  اهـ  ٣"بصدقها فيعملون ا ويبنون عليها مواقف وهذا حاصل مشاهد 

 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

وأضعف هؤالء احتجاجا قوم استندوا يف أخذ األعمـال إىل املقامـات            : " قال الشاطيب 
لنا اتركوا كذا واعملـوا     وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون رأينا فالنا الرجل الصاحل فقال          

 يف  �كذا ويتفق مثل هذا كثريا للمتمرسني برسم التصوف ورمبا قال بعضهم رأيت النيب              
النوم فقال يل كذا وأمرين بكذا فيعمل ا ويترك ا معرضا عن احلـدود املوضـوعة يف                 

ـ                رض الشريعة وهو خطأ ألن الرؤيا من غري األنبياء ال حيكم ا شرعا على حال إال أن تع
على ما يف أيدينا من األحكام الشرعية فإن سوغتها عمل مبقتضاها وإال وجـب تركهـا                

  اهـ ٤"واإلعراض عنها وإمنا فائدا البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة األحكام فال 
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

 اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكـم  �وقد كمل الدين برتول   
فال حيتاج إىل رؤيا وال غريها وال تقبل أيضا إن غريت مـا              ] ٣املائدة   [ �إلسالم دينا   ا

                                     
 بنحوه  ) ٦٩٩٠(  والبخاري  يف التعبري باب املبشرات ح ٢/٩٥٧ املوطأ  1
 )٢٢٦٣( بنحوه ومسلم برقم) ٧٠١٧( البخاري يف التعبري باب القيد يف املنام  2
  ١/١٢٤ هامش مدارج  السالكني  3
  ١/١٨٩ اإلعتصام للشاطيب   4
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وأما الرؤيا اليت   : "  قال الشاطيب  �كان مستقرا يف الشرع لو قال الشخص أنه رأى النيب           
 الرائي باحلكم فال بد من النظر فيها أيضا ألنه إذا أخـرب حبكـم               �خيرب فيها رسول اهللا     

 ال ينسخ بعـد موتـه       �ه فاحلكم مبا استقر وإن أخرب خمالف فمحال ألنه          موافق لشريعت 
شريعته املستقرة يف حياته ألن الدين ال يتوقف استقراره بعد موته على حصـول املرائـى            
النومية ألن ذلك باطل باإلمجاع فمن رأى شيئا من ذلك فال عمل عليه وعند ذلك نقول                

   اهـ ١"خيربه مبا خيالف الشرع رؤياه غري صحيحة إذ لو رآه حقا مل إن 
 : ا��ج2 ا�!��9 7'�

 صدر منا ذاوأنا إ: " قال حممد أفندي الرومي يف كتابه الطريقة احملمدية حاكيا عن الصوفية       
مكروه أو حرام نبهنا بالنوم بالرؤيا فنعرف ا احلالل واحلرام وإمنا فعلنا مما قلتم أنه حرام                

وحنو هذا من الترهات كله إحلاد وضالل إذ فيه         : قال حالل   مل ننه عنه يف املنام فعلمنا أنه      
 عليهما وجتـويز اخلطـأ      عتمادازدراء للشريعة احلنيفية والكتاب والسنة النبوية وعدم اال       
هذه األقاويل الباطلة االنكـار     مثل  والبطالن فيهما العياذ باهللا فالواجب على كل من مسع          

ال تردد وال توقف وال تلبث وإال فهـو مـن           على قائله واجلزم ببطالن مقاله بال شك و       
  اهـ ٢" مجلتهم فيحكم بالزندقة عليهم 

 : ا��ج2 ا��ا�< 7'�

وهذا القول من غلبة اجلهـل علـيهم        : " وقال عبد الغين النابلسي يف شرحه هلذا املوضع       
وفساد عقوهلم ألم يف أحكام شريعتهم يتكلون على ما يرونه يف منامام من اخليـاالت               

طانية والوساوس النفسانية لعدم اعتنائهم باحلالل واحلرام ورفضهم بالكلية لشـرائع            الشي
  اهـ ٣" اإلسالم 

�'7 @��Aا��ج2 ا� : 

وأعلم أن رؤيا أهل الكفر والفسوق والعصيان ال تنسب إىل النبوة لقولـه يف احلـديث                
 رؤيـا املـؤمن     : "قال القاضي أبو بكر بن العريب     )) الرؤيا احلسنة من الرجل الصاحل      (( 

الصاحل هي اليت تنسب إىل أجزاء النبوة ومعىن صالحها استقامتها وانتظامها قال وعنـدي              
  اهـ ٤"  ال تعد يف أجزاء النبوة قأن رؤيا الفاس

                                     
  ١/١٩١ االعتصام  1
 ١٦٤ ـ ١٦٢ احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية  2
  ١٦٢ احلديقة الندية ص  3
  ٩/١٢٧ عارضة األحوذي   4
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وأي كفر وفسوق بعد القول بوحدة الوجود وحمبة اهللا للكفـار وإنكـار الوعيـد      : قلت
 إخل .... وتفضيل كالم البشر على كالم خالق البشر

  :ا��ج2 ا���دس 7'�

 يف النوم يأمره وينـهاه ال       � من رأى النيب     اوكذ: " قال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم      
جيوز اعتماده وإن كان من رآه يف النوم فقد رآه حقا وإن كان على غري صفته املعروفة يف                  

  اهـ  ١"الدنيا عند اجلمهور لعدم ضبط الرائى
 :  7'��<ا��ج2 ا���

واحلق فيه ما ذكره املؤلف     : "  بن أخطور الشنقيطي يف معرض كالمه على اإلهلام        قال آب 
من أنه ينبذ بالعراء أي يلغى ويطرح بالفضاء إذ ال يثبت الشرع إال بدليل ومثل اإلهلام ما                 

   اهـ ٢" يامره أو ينهاه يف النوم ألن النائم ال يضبط �لو رأى النيب 
�ا��ج2 ا���!�'7  : 

 طعن يف كمال الدين واستدراك على رب العاملني قال          �رؤيا بعد وفاة النيب     االحتجاج بال 
  قد كملـه اهللا      �وال خيفاك أن الشرع الذي شرعه اهللا لنا على لسان نبينا            : " الشوكاين

 ومل يأتنا دليل يدل على أن رؤيته يف النوم          � اليوم أكملت لكم دينكم      �: عز وجل وقال  
ول أو فعل فيها فعال يكون دليال وحجة بل قبضه اهللا إليه عند         قبا  ه إذا قال في   �بعد موته   

أن كمل هلذه األمة ما شرعه هلا على لسانه ومل يبق بعد ذلك حاجة لألمة ىف أمر دينـها                   
وذا تعلـم   حيا وميتا     وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها باملوت وإن كان رسوال         

ه من   أو فعله حجة عليه وال على غري       �آه من قوله    أن لو قدرنا ضبط النائم مل يكن ما ر        
  اهـ٣" األمة 
 :  7'�;<��ا��ج2 ا�

أن الرؤيا حتتاج إىل تعبري غالبا وال ميكن أن جيزم بالتأويل الصحيح على سبيل القطـع إال                 
والرؤى صور حسية يف اخليال تـذهب اآلراء        : " بالنسبة لألنبياء قال العالمة رشيد رضا     

بريها مذاهب شىت قلما يعرف تأويل الصادق منها غري األنبياء كرؤيا ملك            واألفكار يف تع  
   اهـ ٤" مصر اليت عربها يوسف عليه السالم ورؤياه هو يف صغره 

 : ونا��ج2 ا�1'�

                                     
  ٢/١٧٠ نشر البنود    1
  ٢/٥٧٦نثر الورود   2

  3 ٤١٦ إرشاد الفحول  ص 
  ١١/١٥٠ تفسري املنار  4
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ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد يف حاكم شهد عنده عـدالن              : " قال الشاطيب 
 قال له ال حتكم ذه الشهادة       � منامه أن النيب     مشهوران بالعدالة يف أمر فرأى احلاكم يف      

فإا باطل فمثل هذا من الرؤيا ال معترب ا يف أمر وال ي وال بشارة وال نذارة ألا خترم                   
  اهـ ١"قاعدة من قواعد الشريعة وكذلك سائر ما يأتى من هذا النوع 

 

                                     
   ١٨٤-٢/١٨٣ املوافقات   1
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 �8��T ��? ,8� م�D�Hا 
 : قال مفتاح التجاني

 " �%�Iن �=�* �����     وأ�� ا{�Mا� �� *����9� ج  � وأو��	� إ�� أم �=>� أن أر���* �: م �N�M٢٥٩ ص ١٣ ��ل ا� 

�1�9 و��ل ا � آ��0 ج   �`� ;� �%� ا�iى ���* ا��H%�=ر أن ا� ��; ی��9$    ٧٨ ص ٢آ�ن إ�%��� ��ل وأج�' ا�`6 ��� أ
 و�� �`�� ا�?��z أ �= ا����E      �أه�6 ا���Mى    و�� أر>��	� ��� �9��- إ^ رج��^ ی�=�� إ���%; ���        ����9 إ^ �� ا��ج�ل     

  ٤٥  إخل ص ...."ا�ش��ي ر��* ا� ��� ذ�- اIج��ع
 � : C>���3 7'� وج�5وا��د 2�67 �
 :ا��ج2 ا8ول

كل ما قلته من كالم يف هذا املوضوع فهو حول إثبات اإلهلام وهذا ال نزاع فيه أصال وإمنا الرتاع يف                  
 .دليال على حجيته جلأت كعادتك على ما ال عالقة له باملوضوعاالحتجاج به لكنك عند ما مل جتد 

 : ا��ج2 ا�!���

اإلهلام إيقاع  " عامة أهل العلم على أن اإلهلام ليس حبجة يف دين اهللا قال العالمة تاج الدين السبكي                 
ا شيء يف القلب يثلج له الصدر خيص به اهللا تعاىل بعض أوليائه وليس حبجة لعدم ثقة من ليس معصوم    

  ٢. قررا لهم قلت وقد نقله القسطالين حمتجا به و؛١" خبواطره خالفا لبعض الصوفية 
 : ا��ج2 ا�!��9

 : قال سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف املراقي
 وينبذ اإلهلام بالعراء             أعين به إهلام األولياء 

 من غري استدالل بآية وال نظر يف حجة واإلهلام إيقاع شيء يف القلب يثلج له الصدر: وقال يف الشرح
خيص به اهللا تعاىل بعض أصفيائه وليس حبجة لعدم ثقة من ليس معصوما خبواطره ألنه ال يأمن دسيسة        

 ٣البيت " وينبذ اإلهلام " الشيطان فيها وهذا هو معىن قولنا 
 : ا��ج2 ا��ا�<

أن اإلهلام ليس حبجة لعدم الثقـة       يعين  : "  الشنقيطي يف شرح هذا البيت     آب بن اخطور  قال الشيخ   
بإهلام من ليس معصوما فال تؤمن دسيسة الشيطان فيه والنبذ الطرح واإللغاء والعراء األرض الـيت ال             
نبات فيها وال شجر واإلهلام إيقاع شيء يف القلب يثلج له الصدر من غري استدالل خيص اهللا به من                    

لعراء أي يلغي ويطرح بالفضاء إذ ال يثبت الشـرع إال       شاء واحلق فيه ما ذكره املؤلف من أنه ينبذ با         
 ٤" بدليل 

 : قال عند قول املصنف
 من النصوص ومن التأويل حيكم الويل بال بدليل          ال " 

                                     
  ١١١يف أصول الفقه ص  مجع اجلوامع  1
  )٢/٣٠٠(  املواهب اللدنية 2
  )٢/١٧٠(  نشر البنود  3
  )٢/٥٧٦( نثر الورود شرح مراقي السعود  4



177 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

هذا البيت بني فيه املؤلف نبذ إهلام األولياء بالعراء فبني أن معناه أم ال حيكمون أي ال يثبتون حكما                   
 إال بدليل من األدلة الشرعية من نص صريح أو مؤول غري ذلك النعقاد اإلمجاع               من أحكام اهللا تعاىل   

"  ينتظر الوحي فيما مل يرد عليه فيه نص          �على ان األحكام الشرعية ال تعرف إال بأدلتها وقد كان           
١ 

@��Aا��ج2 ا�:  
لعصـمة يف   ضمنت لنـا ا   : " وقد كان األكثرون من الصوفية ال حيتجون باإلهلام حىت قال الشاذيل          

  ٢" الشريعة ومل تضمن لنا يف اخلواطر 
 : ا��ج2 ا���دس

  ٣" وقد صرح  العلماء بأن اإلهلام ليس من أسباب املعرفة باألحكام : " قال صاحب الطريقة احملمدية
 :ا��ج2 ا����<

 � وحي بأن يريه اهللا تعاىل بنوره كما قـال تعـاىل   �ن إهلام النيب   إ: " قال يف شرح مرقاة الوصول    
 وهو حجة منه ألمته جيب عليهم اتباعه خبالف إهلام األولياء فإنه ال             �لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا       

 ٤.يكون حجة على غريه
� :ا��ج2 ا�!��

واإلهلام املفسر بإلقاء معىن يف القلب بطريق الفيض ليس مـن أسـباب             : " يف شرح العقائد للتفتزاىن   
  ٥" املعرفة بصحة الشيء عند أهل احلق 

 :ا��ج2 ا���;<

فأعلم أن اإلهلام ليس حجة عند علماء الظاهر        : " قال صاحب احلديقة الندية وهو من أكابر الصوفية       
طريق هو والباطن حبيث تثبت به األحكام الشرعية فيستغنون بذلك عن النقل من الكتاب والسنة، بل       

عد تصحيح العمل على مقتضى ما لفهم معاين الكتاب والسنة عند احملققني من علماء الباطن ب      صحيح  
 6" وسوسة شيطانية ال جيوز العمل بهفهم باالجتهاد من معاين الكتاب والسنة وإال كان

�E�1ا��ج2 ا� : 

فمن أين للمخاطب : " مث ما يلقى يف قلب امللهم ليس حمققا من كونه من عند اهللا تعاىل قال ابن القيم     
و بأي دليل ؟ والشيطان يقذف يف الـنفس وحيـه           أن هذا خطاب رمحاين أو ملكي ؟ بأي برهان أ         
صدقت لكن الشأن يف القائل     " قيل يل وخوطبت    " ويلقي يف السمع خطابه فيقول املغرور املخدوع        

 لغيالن بن سلمة وهو من الصحابة ملا طلـق نسـاءه        �ابن اخلطاب   لك واملخاطب وقد قال عمر      

                                     
  )٢/٥٧٧(  املرجع السابق  1
  )٢/١٧٠( نشر البنود  2
  ١٦٤ احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية ص  3

  4 ١٦٤ املرجع السابق ص 
  ١٦٤ احلديقة الندية ص  5
  ١٦٥ املرجع السابق ص  6
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"  مسع مبوتك فقذفه يف نفسك       -رق من السمع     فيما يست  -إين ألظن الشيطان    " وقسم ماله بني بنيه     
  ١" فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 

 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

مث على تقدير االستدالل لثبوت اإلهلام مبثل ما تقدم من األدلة من أين لنا أن دعوى              : " قال الشوكاين 
 ليست مبوسوسة وال    هذا الفرد حلصول اإلهلام له  صحيحة وما الدليل على أن قلبه من القلوب اليت              

 ٢" مبتساهلة 
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

 قال  �إذا عرفت أن اإلهلام ليس حجة شرعية فال بد إذن لصاحبه من رده إىل كتاب اهللا وسنة النيب                   
إن احملدث منهم إذا حتقق وجوده ال حيكم مبا وقع له بل ال بد له من عرضه                 : " ابن حجر العسقالين  

  ٣". افق السنة عمل به وإال تركه على القرآن فإن وافقه أو و
 : ا��ج2 ا�!��9 7'�

أن كثريا مما يسميه الصوفية إهلام إهلي إمنا هو خطاب حايل نفسي قال مشس الدين ابن القيم يف كالمه      
النوع الثالث خطاب حايل تكون بدايته من النفس وعوده إليها فيتومهه من خارج وإمنا : " على اإلهلام

 فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من اهللا يعود وهذا كثريا ما يعرض للسالكدأ وإليها هو من نفسه منها ب    
 ٤"كلمه به منه إليه 
 : ا��ج2 ا��ا�< 7'�

لقد أثبت الطب النفسي املعاصر أن كثريا مما تدعيه النصرانية والصوفية من اإلهلامات أنـه أمـراض                 
  فتخيلت نتاج مرض نفسي أمل ذه النفوسوقد تكون أيضا: " نفسية قال عبد العزيز بن ناصر اجلليل     

ما مل يكن موجودا وهذا ما أثبته الطب النفسي املعاصر وأنه عرض من أعراض ما يسمى بانفصـام                  
  ٥" الشخصية 

�'7 @��Aا��ج2 ا� : 

: واعلم أن الصوفية إمنا يتشبثون باإلهلام ألم جيعلونه وسيلة إىل قوهلم بوحدة الوجود قال ابن القيم                
ل هذا اإلهلام أنه إهلام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم لكن يف الشهود ال يف الوجود وأما          وحاص

   ٦" اإلحتادية القائلون بوحدة الوجود فإم جيعلون ذلك اضمحالال وعدما يف الوجود 

                                     
  )١/١١٤(  مدارج السالكني  1
  ٤١٥ إرشاد الفحول ص  2
  )٣/١٦٧٠(  فتح الباري  3
  )١/١١٥( مدارج السالكني  4
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 : ا��ج2 ا���دس 7'�

لى اعتبار اإلهلام   وما يستدل به بعض اجلهلة ممن يدعي التصوف ع        : " قال آب بن أخطور الشنقيطي    
ال دليل فيه البتة علـى      )) استفت قلبك وإن أفتاك وأفتوك        (( من ظواهر بعض النصوص كحديث      

  ١" اعتبار اإلهلام 
 : ا��ج2 ا����< 7'�

فاالعتبارات الغيبية مهملة حبسب األوامر والنواهي الشرعية ومن هنا مل يعبأ الناس من : " يبقال الشاط
  اهـ  ٢"كشف أو خطاب خالف املشروع بل عدوا أنه من الشيطان األولياء وغريهم بكل 

�'7 � : ا��ج2 ا�!��

الثاين أن  :" لو قلنا حبجية اإلهلام لكان حاكما على الشرع والشريعة حاكمة ال حمكومة قال الشاطيب             
ص الشريعة حاكمة ال حمكوم عليها فلو كان ما يقع من اخلوارق واألمور الغيبية حاكما عليها بتخصي      

عموم أو تقييد إطالق أو تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك لكان غريها حاكما عليهـا وصـارت هـي     
 ٣" حمكوما عليها بغريها وذلك باطل باتفاق فكذلك ما يلزم منه 

 

                                     
  ٤/١٢٤ أضواء البيان   1
  ٢/١٨٨ املوافقات   2
  ١٩١  ـ٢/١٩٠ املرجع السابق   3
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  �5�Hء ا�)�ع ?8�ا�0! ا���� �Xا�� 
 : قال مفتاح التجاني

� �� ا��>6 و�( : وأ�� �=ل هiا ا����Kض   " 	WKE� ل    ه6 ی�`� أن=�M; ��� ا� ��9ش��ة ��' أن ا� ی�ا�� iو���  �: خ 

� ج �آ�ن �9?� أن ی`��* ا� إ^ و���      �� ��ازم �� ج=اه� ا������ *�M� �� ١٢ ص ١ ا~ی1 وا��Kا�* ��� �� 
ا���; ی��   " ا�?�z ���� ا�ی�  � �� � أ�* آSK إ�� ا�?��z �@�� ا��ی� ا���ازي "���S ا����E�K ر>���1 ی�M=ل ��%��            

   �	M�و ��6�M أو           أخ ��� 1F�<وا D�  6* ��� ا� ��8 وج����ی`�=ن � ��K� ;�م ا���M� �ا� وإی�ك أن ا��ج6 ^ ی`�6 �
�ن �� آ�ن ���* ���KEدا �� �6M أو ش�z ���  �ح �� ا�خi �� ا���ث�ت إ�� أن ��ل �* ��%� � ،zش� :  z��?وآ�ن ا�

    ���FE9ا� �� ���	��       أخ�i; ���`; �� �"  یM=ل �����ء �Y�a �ا�`��6 أ = ی8یiوأخ� ���� ��� ��K�� ء ا��>�=م���
� ج       " �� ا��� ا�iي ^ ی�=ت    �� ج�=اه� ا������� ����HKا� z��?=ل ا��� ��ا�* أی#� ��K�6 إن  ١٥٣ ص ١وا��� 

�  � *��F<�9� x��Mل �* ی� �9 ا�E=ء �= أخ�9ت ا�	�س  ��Eوی- ��ج�=ك  ����Hرة ���Mل      � Lا�� *F<�  أ � ی8ی

9ك أ� ��Mل ^ ��� 6�E`�و��8- �= أخ�9ت ا�	�س : �*� ��� -K1 ر���< �� � .٤٨ص  اهـ "  �� آ?�� �
ث��0%� أن ا�����MM �� �%��ء ا�����ء و"��� ��M=�%; إ��� أن ا����; ی	�EM; إ���       : " إىل أن قال مفتاح التجاين    

���Mس وا^>�K	�9ط و��    ��; ا��وای1 و� ��ز  * ا����ظ و��; ا�رای1 و� ��ز  * ا��M%�ء و��; ا�	��Z وا�      : أر �1 أ��Eم 
          1F�<وا ���> ��� �� ��Mا�� *�
� ا�iي ی��#�* ا� ���� ���=ب أو����ون و��; ا��`���1 وه= ا���; ا��%KHز  * ا����

  ٥٠ص  اهـ "�?%=دة 
 : وا��د 2�67 �� اC.� 7'� وج�5

 :ا��ج2 ا8ول
كتـب  كل شيء يف جواهر املعاين فهو كالم التجاين وهو ملزم به ألن على حرازم ملـا                 

 أجازه واعتمـده ونسـبه إىل   �أجازه التجاىن بل تدعون معشر التجانيني أن رسول اهللا         
: " قال يف بغية املسـتفيد    . نفسه وهذا الكالم نقله يف جواهر املعاين مقررا له ومستدال به          

 وأجازه يف سائر - أحضره بني يديه يعين التجاين - يعين جواهر املعاين  -وبعد أن فرغ منه     
  اهـ ١" كتب له خبط يده املباركة أوله وآخره بذلك يف مسجد الديوان ما فيه و

 أن سـيد    �بلغنا يف فضل هذا الكتاب عن سـيدنا         ومما  : " وقال يف بغية املستفيد أيضا    
  اهـ ٢" وأنا ألفته هذا تايب ك نسبه إليه فقال فيه �الوجود 

 اهـ  ٣"   له فيه � إال بعد إذنه �ومل يؤلفه " ويف كشف احلجاب 
 : ا��ج2 ا�!���

لقد حذفت من وسط كالم صاحب جواهر املعاين ما فيه احلجة الدامغة عليـك حيـث                
وذلك معلوم عند أهل اهللا     : " ما نصه ... فما برح األخذ عن احملدثات    : " حذفت بعد قوله  

عز وجل ومن قطع عمره يف معرفة احملدثات وتفصيلها فإنه حظه من ربه عز وجـل ألن                 

                                     
  ١٨٣  بغية املستفيد ص  1
 املرجع السابق  2
  ٧١ كشف احلجاب ص  3
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لقة باحملدثات يفىن الرجل فيها وال يبلغ إىل حقيقتها ولو أنك يا أخى سـلكت               العلوم املتع 
على يد شيخ من أهل اهللا عز وجل ألوصلك حضرة شهود احلق تعاىل فتأخذ منه العلـم                 
باألمور عن طريق اإلهلام الصحيح من غري تعب وال نصب وال سهر كما أخذه اخلضـر                

وشهود ال عن نظر وفكر وظن وختمني وكان    عليه السالم فال علم إال ما كان عن كشف          
 .  إخل ما تقدم ١..."الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي

فانظر إىل الكذب واخليانة واخلديعة اليت وقعت فيها وإن تعجب فعجب قول شيخه الذي              
فهل يقول هذا مـؤمن بالرسـل       . إىل آخره ... فال علم إال ما كان عن كشف      " حذفه  

 !!والكتب ؟
ــاش جل اللبيـب زيـادة     العلم للر   ونقيصــة لألمحــق الطي

نورا ويعمى أعـني اخلفـاش        مثل النهار يزيد أبصار الـورى    
 : ا��ج2 ا�!��9

 : وإليك أخي القارئ الكرمي أمثلة على ادعائهم للوحي من نصوص كالم التجاين
ـ          : "  قال التجاين  -أ    �ك مبوتـه    األمر العام الذي كان يأتيه عاما لألمة طوي بساط ذل

وبقي األمر اخلاص الذي كان يلقيه للخاص فإن ذلك يف حياته وبعد مماته دائما ال ينقطع                
  اهـ ٢" 

 . فانظر كيف جعل الشرع للعوام وجعل هلم شرعا خاصا م
وأما أصحاب باطن األلوهية وهم الصديقون فوحيه إليهم أن كشف          : "  قال التجاين  -ب  

م سبحانه وتعاىل لذة مساررته هلم لتبدي حقـائق تلـك           مسعهأهلم أحوال الغيب جهارا و    
األسرار لكن وإن بلغوا ما بلغوا من وحي اهللا إليهم تقصر رتبتهم عن مرتبة األقطاب كما                
أن األقطاب وإن بلغوا ما بلغوا من وحي اهللا إليهم تقتصر مرتبتهم عن مرتبة النبيني عليـه                

  اهـ ٣"الصالة والسالم 
 ومن الوحي أيضا ما يكون بالنظر يف مراتب األمساء والصفات وما            : " وقال التجاين  -ج  

تستحقه من اخلواص فيأخذ منها فيضا إهليا ووحيا ربانيا يعلم به حكم الغيـب وصـريح               
األمر اإلهلي ومن الوحي ما يكون بطريق الورود يرد عليه الوارد يف حضرته من عنـد اهللا               

                                     
  ١٥ ـ ١/١٤ جواهر املعاين   1
   ١/١٠٣ جواهر املعاين   2
  ٢٠٤ -١/٢٠٣ املصدر السابق  3
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ه ما يلقى من التعريفـات واألسـرار والعلـوم         تعاىل يف مرتلة الرسول من عنده فيلقى إلي       
 اهـ  فانظر كيف جعلوا أنفسهم يف الوحي يف مرتلـة            ١" وكشف الغيوب وحتقيق األمر     

 الرسول أليس هذا هو ادعاء النبوة بصريح العبارة يا عباد اهللا ؟ 
اعلم أن عند الصديق بل عند كل صديق من العلم القطعي من عند             : "  وقال التجاين  -د  
  اهـ  ٢" بطريق الوحي التحقيقي مبا أفاض عليه من العلوم وعرفه من حقائقها اهللا

ذه النصوص الصرحية يتبني لكل أحد ما هم عليه من ادعاء النبوة حيث يدعون الـوحي           
 .�إليهم وحصوهلم على العلم من غري طريق رسول 

 : ا��ج2 ا��ا�<

 زنادقة الباطنية إىل سلوك طريـق ال        ذهب قوم من  : " قال القرطيب قال شيخنا أبو العباس     
تلزم منه األحكام الشرعية فقالوا هذه األحكام الشرعية العامة إمنا حيكم ا األنبياء والعامة              
وأما األولياء وأهل اخلصوص فال حيتاجون إىل تلك النصوص بل إمنا يراد منهم ما يقع يف                

 لصفاء قلوم عن األكـدار      قلوم وحيكم عليهم مبا يغلب على خواطرهم وقالوا وذلك        
وخلوها عن األغيار فتتجلى هلم العلوم اإلهلية واحلقائق الربانية فيقفـون علـى أسـرار               
الكائنات ويعلمون أحكام اجلزئيات فيستغنون ا عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفـق   

د جاء  للخضر فإنه استغىن مبا جتلى له من العلوم عما كان عند موسي من تلك الفهوم وق               
وهذا القول زندقة وكفر    : �قال شيخنا   " فتاك املفتون   أاستفت قلبك وإن    " فيما ينقلون   

يقتل قائله وال يستتاب ألنه إنكار ما علم من الشرائع فإن اهللا تعاىل قد أجرى سنته وانفذ                 
حكمته بأن أحكامه ال تعلم إال بواسطة رسله السفراء بينه وبني خلقه وهم املبلغون عنـه                

تهم وكالمه املبينون شرائعه وأحكامه اختارهم لذلك وخصهم مبا هنالك كما قـال             رسال
 اهللا �:  وقال تعاىل� اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس إن اهللا مسيع بصري         �: تعاىل

 كان الناس أمة واحـدة فبعـث اهللا النبيـئني           �:  وقال تعاىل  �أعلم حيث جيعل رسالته     
العلـم القطعـي    ري ذلك من اآليات وعلى اجلملة فقد حصل          إىل غ  �مبشرين ومنذرين   

مجاع السلف واخللف على أن ال طريق إىل معرفة أحكام اهللا تعـاىل             واليقني الضروري وإ  
أمره ويه وال يعرف شيء منها إال من جهة الرسل فمـن قـال إن               إىل  اليت هي راجعة    

                                     
  ١/٢٠٤املصدر السابق   1 
  ٢١٥/ ١ املصدر السابق   2
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غين عن الرسل فهو كـافر      هنالك طريق أخرى يعرف ا أمره ويه غري الرسل حىت يست          
 �يقتل وال يستتاب وال حيتاج معه إىل سؤال وجواب مث هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا                 

الذي قد جعله اهللا خامت أنبيائه ورسله فال نيب بعده وال رسول وبيان ذلك أن مـن قـال                   
 مع ذلـك    يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم اهللا تعاىل وأنه يعمل مبقتضاه وأنه ال حيتاج               
إن روح  :" �إىل كتاب وال سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة فإن هذا حنو مـا قالـه                 

   ١اهـ .... " القدس نفث يف روعي
@��Aا��ج2 ا�:  
 فهو  � لق طريقا إىل اهللا من غري متابعة حممد       اخلمن  ومن يعتقد أن ألحد     : " قال البقاعي 

  ٢"  عامة ودعوته شاملة �كافر من أولياء الشيطان باالمجاع فإن رسالته 
 : ا��ج2 ا���دس

ذهب قوم من الزنادقة إىل سلوك طريقة تستلزم هدم أحكـام     : " قال ابن حجر العسقالين   
إنه يستفاد من قصة موسى واخلضر أن األحكام الشرعية العامـة ختـتص       : الشريعة فقالوا 

صوص بل إمنا يراد منهم     بالعامة واألغبياء أما األولياء واخلواص فال حاجة م إىل تلك الن          
وقد بلغنا عن بعضهم أنـه      : إىل أن قال نقال عن أيب العباس القرطيب       ... ما يقع يف قلوم   

أنا ال آخذ عن املوتى وإمنا آخذ عن احلي الذي ال ميوت وكذا قال آخر أنا آخذ عن                  : قال
 ٣". قليب عن ريب وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع ونسأل اهللا اهلداية والتوفيق 

 :ا��ج2 ا����<

وأما قصة موسى مع اخلضر فالتعلق ا يف جتويز االستغناء عن الـوحي             : " قال القسطالين 
 موجب إلراقة الدم والفرق أن موسى عليـه       ،بالعلم اللدين إحلاد وكفر خيرج عن اإلسالم      

ـ                  ا السالم مل يكن مبعوثا إىل اخلضر ومل يكن اخلضر مأمورا مبتابعته ولو كان مـأمورا
أنت موسى بين إسرائيل قال     : لوجب عليه أن يهاجر إىل موسى ويكون معه وهلذا قال له          

 مبعوث إىل مجيع الثقلني فرسالته عامة للجن واإلنس يف كل زمان ولـو              �نعم، وحممد   
فمن ادعى أنه مع حممد كاخلضر مع موسى أو . كان موسى وعيسى حيني لكانا من أتباعه      

جدد إسالمه وليشهد بشهادة احلق فإنه مفارق لدين اإلسالم         جوز ذلك ألحد من األمة فلي     

                                     
  ١٢٤ ـ ١٢٣/ ٤بيان    وعنه الشنقيطي يف أضواء ال٤١ ـ١١/٤٠ تفسري القرطيب  1
 ٢٤ مصرع التصوف ص  2
  ١/٣٥١ فتح الباري   3
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بالكلية فضال عن أن يكون من خاصة أولياء اهللا تعاىل وإمنا هو من أولياء الشيطان وحلفائه       
   ١" ونوابه 

� :ا��ج2 ا�!��

 من �ومن ادعى أن من األولياء الذين بلغتهم رسالة حممد     : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
تاج إىل حممـد  حم فهذا كافر ملحد وإذا قال أنا        �إىل اهللا ال حيتاج فيه إىل حممد        له طريق   

 يف علم الظاهر دون علم الباطن أو علم الشريعة دون علم احلقيقة فهو شر من اليهود                 �
  اهـ ٢"والنصارى 
ومن اعتقد أن يف أولياء اهللا من ال جيب عليه اتباع املرسلني وطاعتهم فهـو               : " قال أيضا 

 من يستغين عن متابعته     �فر يستتاب فإن تاب وإال قتل مثل من يعتقد أن يف أمة حممد              كا
 فإنه �كما استغىن اخلضر عن متابعة موسى فإن موسى مل تكن دعوته عامة خبالف حممد         

  اهـ   ٣"مبعوث إىل كل أحد فيجب على كل أحد متابعة أمره 
 :ا��ج2 ا���;<

 من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسـاا والبلـوغ           أو: "... قال القاضي عياض املالكي   
وكذلك من ادعى منهم أنه يـوحى       كالفالسفة وغالة املتصوفة    بصفاء القلب إىل مرتبتها     

 أو أنه يصعد إىل السماء ويدخل اجلنة ويأكل من مثارهـا ويعـانق         إليه وإن مل يدع النبوة    
 أنه خامت النبـيني ال نـيب   �  ألنه أخرب  � فهؤالء كلهم كفار مكذبون للنيب       احلور العني 

 وأمجعت األمة على محل    ؛بعده وأخرب عنه اهللا تعاىل أنه خامت النبيني وأنه أرسل كافة للناس           
هذا الكالم على ظاهره وأن مفهومه املراد منه دون تأويل وال ختصيص فال شك يف كفـر      

  اهـ ٤"هؤالء الطوائف كلها قطعا امجاعا ومسعا 
�E�1ا��ج2 ا� : 

ويكفر إن جوز اكتساب النبوة بتصفية القلب وذيب النفس         : " مد عليش املالكي  قال حم 
 وتوهني ما جاء به األنبياء صلوات       �واجلد يف العبادة الستلزامه جوازها بعد سيدنا حممد         

   اهـ ٥"اهللا وسالمه عليهم
 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

                                     
  ٤٩٣ -٢/٤٩٢ املواهب اللدنية   1
  ١١/٢٢٥ جمموع الفتاوى   2
  ٣١٨ /٤ جمموع الفتاوى   3
 ٥٨٧-٢/٥٨٦ انظر الشفاء   4
 ٦/١٤٩   والشرح الصغري للدردير٤/٢٦٩ وانظر حاشية الدسوقي  ٤/٤٦٤اجلليل شرح خمتصر خليل منح   5
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نفى نبوة نيب أو ادعى النبـوة       من نفى الرسل بأن قال مل يرسلهم اهللا أو          : " وقال الشربيىن 
 أو صدق مدعيها أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبتها بصفاء القلوب أو         �بعد نبينا حممد    

  اهـ ١"فقد كفر ... أوحى إليه ومل يدع النبوة
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

: " قال حممد أفندي الرومي ممزوجا بكالم الشارح عبد الغين النابلسي الدمشقي ما نصـه             
) وإال(أي فقد رضينا ا     ) فيها(أي اكتفاء   ) قناعة (�بفتوى رسول اهللا    ) ن حصل لنا  فإ(

تأكيـد  ) إىل اهللا تعاىل بالذات   (يف تلك املسألة    ) رجعنا(أي وإن مل حيصل لنا قناعة بذلك        
سبحانه بال واسـطة  ) منه(حكم تلك املسألة اليت اشكلت علينا     ) فنأخذ... (السم اجلاللة 

كفر أيضا ال حمالة باالمجاع من وجوه األول التصريح بعـدم الـدخول           أحد وهذا القول    
حتت أحكام الكتاب والسنة مع وجود شروط التكليف بذلك من العقل والبلوغ ووصول             

 إذا أفتاه يف    �الدعوة والكون يف دار اإلسالم ومنها التصريح بعدم قبول قول رسول اهللا             
 وإن شاء رده ومنها دعوى تلقى األحكـام         نه خمري فيه إن شاء قبله     أحكم من األحكام و   

  اهـ ٢"الشرعية من اهللا تعاىل بال واسطة نيب وذلك دعوى نبوة 
 

                                     
 ٧/٣٩٥ بتصرف وانظر اية احملتاج للرملي ٤/١٣٥ مغين احملتاج  1
 .١٥٨ احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية ص  2
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8� ��@ و���T ����رؤ�� ا�&>� +�'� �>��  
 : قال مفتاح التجاني

 "    �����HKا� z���?=ل ا���� ����ض ����Wه��6 ا���Hا ا�iاض ه�����K�ج  �وأ���� ا ��ث��;  " ١١٤ ص ١ ���� ج��=اه� ا������

�  ���ج= ��  ����ج=ع إ��%�� >�(�K*      أ����؛ ����H=اب �	�* أن ���     ��� �#��%�  �ع إ�� "Dة ا����j ��� أ<�L ����� أ��
      �� ا�	9M� �� 1	Eا�� ا�=Kن و�{�Mا� s	  �9ث�         ��� &���@Kا� S��F  *�� ��<=� 1���a����9ء ���1 أ>��ي  �* و�� 

6 ������ ی��M' ��و�����ء ا�=رث��1   أ���K* و�1����a إ ���اه�; ا�@����6 ���*  ��(ن ی��(�� أ���K*  �^آ���0ر ���� ا��=����1 أ"��6 أ"���        

 �  .٥١اهـ ص "  ی1ZM وأخi ا���=م �	* �� ����* ا��9زخ�1 �ا����ی�� �� اIج��Kع  ��	9
 : وا��د 2�67 �� اC.� 7'� وج�5

  :ا��ج2 ا8ول
 يقظة بعد موته مل يقل ا أحد من الصحابة وال التابعني وال أتباع التابعني وال                �اعلم أن رؤية النيب     

دهم من األئمة اتهدين وال أحد من املسلمني إال ثلة قليلة من غالة املتصوفة القائلني باحللول                من بع 
: " واالحتاد ووحدة الوجود فخالفوا امجاع األمة خلفا عن سلف قال القاضي أبو بكر بـن العـريب              

   ١" ووغال صاحل فيه فقال كل الرؤيا والرؤية بعني الرأس حقيقة وهذا محاقة  
 :  ا�!���ا��ج2

 :  يقظة بعد وفاته مستحيل شرعا من عدة وجوه� رؤية النيب 
 إنك ميـت وإـم      �:  قد مات فادعاء حياته بعد موته قبل البعث تكذيب لقوله تعاىل           � أنه   - ١

األنبيـاء   [ � وحرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعـون          �: وقوله تعاىل  ] ٣٠الزمر   [ �ميتون  
٩٥ .[  
حييا لكل شخص ممن ادعى رؤيته فسوف ميوت موتات كثرية وحيىي عدة مرات وهذا               إذا كان    - ٢

 � كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعون  �خمالف لقوله تعاىل    
وال يتعارض ذلك مع حياة األنبياء يف قبورهم فإن تلك حياة برزخية ختتلف عن هذه                ]. ٢٨البقر  [ 
واحلق أن كل مـا     : " ياة الدنيوية وهي من الغيب والغيب ال يكيف قال العالمة حممد رشيد رضا            احل

ورد يف حياة الشهداء واألنبياء بعد املوت فهو من أخبار الغيب اليت ال يقاس عليها وال يتعدى فيها ما       
  اهـ ٢" صح منها عن املعصوم بامجاع علماء املسلمني 

  وقد رآه ماليني البشـر مـن       ٣))  من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة         (( أنه قال يف احلديث      – ٣
الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة املسلمني يف املنام ومل يدع أحد منهم أنه رآه يف اليقظة فحمل 

 .  وتلك غاية الكفر واإلحلاد�احلديث على الرؤية يف اليقظة يف الدنيا يؤدي إىل تكذيب رسول اهللا 
ويعكر عليه أن مجعا مجا رأوه يف املنام مث مل يذكر واحد منهم أنه رآه يف               : " ل ابن حجر العسقالين   قا

  اهـ 1"اليقظة وخرب الصادق ال يتخلف 

                                     
  ٩/١٣٠ عارضة األحوذي   1
  ١١/٤٣٢ تفسري املنار   2
 )٢٦٦( ومسلم  ) ٦٩٩٣(  البخاري ح  3
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 بالتقصري يف نصـح األمـة    � يقظة واألخذ عنه بعد موته يستلزم وصفه         � القول برؤية النيب     - ٤
دار عثمان فينهاهم كما مل يرشد الصحابة يف وقعـة          وتبليغها وإصالح أمرها ألنه مل يأت حملاصري        

اجلمل وصفني وتركهم يتقاتلون ولو رأوه يقظة لتوقفوا عن ذلك وكذلك ما خرج جليش بين أمية يف         
 . وقعة احلرة فينهاهم إىل غري ذلك من احلوادث العظيمة واخلطوب اجلليلة

 : ا��ج2 ا�!��9

وهذا قول يدرك فساده بأوائـل      : "  عقال قال القرطيب    يقظة بعد موته مستحيل    �القول برؤية النيب    
 إال على صورته اليت مات عليها وأن ال يراه رائيان يف آن واحد يف             اه أحد العقول ويلزم عليه أن ال ير     

مكانيني وأن حييا اآلن وخيرج من قربه وميشي يف األسواق وخياطب الناس وخياطبوه ويلزم من ذلك أن 
يبقى من قربه فيه شيء فيزار جمرد القرب ويسلم على غائب ألنه جائز أن يرى    خيلو قربه من جسده فال      

يف الليل والنهار مع اتصال األوقات على حقيقته يف غري قربه وهذه جهاالت ال يلتزم ا من له أدىن                   
  اهـ ٢" مسكة من املعقول وملتزم شيء من ذلك خمتل خمبول 

 : ا��ج2 ا��ا�<

 : نيء واملعراج فمردود من وجهوأما تعلقه حبادثة اإلسرا
 . خاصة ال يقاس عليه غريه من األنبياء أحرى من دوم� اإلسراء واملعراج كانا معجزتني للنيب -أ 

 . أن هذه املسألة من باب العقائد وهي توقيفية ال يدخلها القياس-ب 
@��Aا��ج2 ا�:  

 ويف رواية   ٤))فقد رآين   ((  ويف رواية    ٣))من رآىن يف املنام فسرياين يف اليقظة        (( وأما تعلقه حبديث    
 .5))من رآين فقد رأى احلق (( 

 : فمردود من وجوه
 ال ميكن محله على رؤيته يقظة يف الدنيا ملا تقدم من رؤية كثري من الناس له من عصر الصحابة إىل - أ

 . هو الصادق املصدوق�اآلن يف النوم ومل يره أحد منهم يف اليقظة ورسول اهللا 
يريد تصديق تلك الرؤيـا يف اليقظـة وصـحتها    )) فسرياين يف اليقظة ((  قال ابن بطال قوله      -ب  

والذي يظهر يل أن املراد : "  وقد رجح هذا الوجه ابن حجر العسقالين فقال٦" وخروجها على احلق 
ي من اهللا  ه على أي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا احلق اليت           )) من رآين يف املنام     (( 

                                                                                                       
  ٣/٣١٢٤ فتح الباري   1
  ٣/٣٩٩نية   واملواهب اللد٣/٣١٢٣ فتح الباري  2
  تقدم قريبا 3
  )٢٢٦٤( و مسلم ح  ) ٦٩٩٤(  البخاري ح  4
  )٢٢٦١( ومسلم ح  ) ٦٩٩٦( البخاري ح  5
 ٣/٣١٢٣ فتح الباري   6



188 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

فقـد رأى   (( قلت ويؤيـده روايـة      . ١ورجحه ابن العريب يف العارضة      "  احللم   ال الباطل الذي هو   
 )).احلق 
ومل يره لكونه حينئذ غائبا عنه فيكون ذا مبشـرا          آمن به يف حياته     املراد من   "  وقال ابن التني     -ج  

   اهـ ٢"  قاله القزاز لكل من آمن به ومل يره أنه ال بد أن يراه يف اليقظة قبل موته
 وقيل معىن احلديث أنه يراه يقظة يف اآلخرة ويف هذا بشارة لرائيه حبسن اخلامتـة وهـذا قـول          -د  

 )).فسرياين ((   وتؤيده رواية  ٣ ونصره حممد اخلضر الشنقيطي الدماميين
 .٤))ة لكأمنا رآين يف اليقظ((  وقيل أنه على التشبيه والتمثيل ويدل على ذلك رواية -هـ 
ة كحاله فإن رؤي على     دإذا رؤي على الصفة اليت كان عليها يف حياته ال على صفة مضا            وقيل   –و  

غريها كانت رؤيا تأويل ال رؤية حقيقة فإن من الرؤيا ما خيرج عن وجهه ومنها ما حيتاج إىل تأويل                   
  ٥. وعبارة

 : ا��ج2 ا���دس

 : لكرامة فباطل من وجوه يقظة بعد موته من باب ا�وأما ادعاؤه بأن رؤيته 
 وأما هـم فهـذه      ٦ أن الكرامة هبة من اهللا تعاىل ملن يشاء من عباده الصاحلني ال تطلب ابتداءا                -أ  

وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول اجلنـة         : " املسألة هي غاية مطلوم حىت قال يف الدرة اخلريدة        
 يراه الصحابة رضي اهللا عنهم فهي أفضل         يف اليقظة فرياه الويل اليوم كما      �فهو رؤية سيد الوجود     

  اهـ ٧"من اجلنة 
 يقظة تدرك بتعلم رياضـات وأذكـار        � أن الكرامة ال تدرك بالتعلم وهم يدعون أن رؤيته           -ب  

 �طريقتنا أن نكثر من الصالة عليه : " بصيفة خمصوصة ومن أمثلة ذلك قوله يف بغية املستفيد ما نصه
ظة مثل أصحابه ونسأله عن أمور ديننا وعن األحاديث اليت ضعفها حىت نصري من جلسائه ونصحبه يق    
  اهـ  ٨"احلفاظ عندنا ونعمل بقوله فيها 

أما اعتقادهم أن هذه التصرفات هلم من الكرامات فهو من املغالطة ألن        : " قال الشيخ صنع اهللا احلليب    
 وال قدرة وال علم كما يف قصة        الكرامة شيء من عند اهللا يكرم ا أولياءه ال قصد هلم فيها وال حتد             

  اهـ ٩"مرمي بنت عمران وأسيد بن حضري وأيب مسلم اخلوالين 

                                     
  ٩/١٣١  وعارضة األحوذي  ٣/٣١٢٥ املرجع السابق   1
  ٣/٣١٢٣ املرجع السابق   2
 ٧/٢٤٩ وعون املعبود  ٩٣هي اخلارف اجلاين ص  ومشت٢/٢٩٦ واملواهب اللدنية  ٣/٣١٢٤ انظر فتح الباري   3
 )٣٩٠٤( وابن ماجه ح  ) ٥٠٢٣( وأبو داود ح  ) ٥٩٢٠( مسلم ح  4

  5  ٧/٢١٩ إكمال املعلم بفوائد مسلم  
  ١١/٣٦٠ حمموع الفتاوى   6
 ١/٨٤ الدرة اخلريدة شرح الياقوتة الفريدة  7
 .٧٩ بغية املستفيد ص  8
 .١٩٨ تيسري العزيز احلميد ص  9
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 � أن الكرامة أمر خارق للعادة ال خيالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ورؤية النيب             -ج  
 .يقظة بعد موته يف الدنيا معارضة للشرع كما تقدم 

ة وال تتكرر غالبا أما أنتم تدعون كثرة هذه الرؤية املزعومـة بـل           أن الكرامة ال تكون إال نادر      -د  
 طرفة عني ما عددت     �لو حجب عين النيب     : " دوامها حىت قال شيخكم االكرب أبو العباس املرسي       

  اهـ ١"نفسي من املسلمني 
 :ا��ج2 ا����<

 : اع يقظة بعد وفاته فهم أربعة أنو�القول برؤية النيب مفتاح وأما من نسب إليه 
" غلو ومحاقة "  علماء افترى عليهم مل يقولوا بذلك بل بعضهم أنكره مثل ابن العريب فإنه قال إا -أ 
 وابن احلاج فإنه قـال      ٣ والعز ابن عبد السالم فإنه نقل كالم ابن احلاج يف ذلك فقط ومل يقل به                 ٢

 نقلها عن غريه فقط ومل يقل  والقاضي شرف الدين البارزي فإنه٤فقط أنه ال ينكر على من يقول ا       
 ٦ ومنهم أبو عبد اهللا القرطيب فإنه إمنا ادعي مساع الكالم ورد السالم ومل يدع الرؤيـة مطلقـا      ٥ا  

فأنظر إىل  . ٧ومنهم نور الدين فإنه ادعي أنه مسع رد السالم من القرب الشريف ومل يدع الرؤية أصال                 
 .تعمد الكذب على العلماء نصرة لباطله

 حال يف   � ألم يعتقدون انه     �دعواهم رؤيته     فيون يؤمنون بوحدة الوجود فال غرو يف       صو -ب  
 .كل شيء من الكون

 سار يف مجيع املوجودات كسريان املاء يف األشـجار ال           �معناه أنه   ) الساري" (قوله  : قال التجاين 
ال أن حيـوم حـول      يف املوجودات ال مطمع للعقل يف دركها و        �قيام هلا بدونه وتلك السراية منه       

محاها فما وصل إليها أحد من خلق اهللا وال عرف هلا كيفية وال صورة وكل الوجود يف حجاب عن                   
هذا اإلدراك يعين إدراك السراية منه يف املوجودات فما أدركتها أكابر املالئكة العـالني وال أكـابر                 

 فمن دوم أحرى وأوىل  ال يذوق األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم كلهم مل يشموا هلا رائحة
 لو فقد سريانه يف ذاته من ذوات األكوان لصارت حمض العدم مـن            �منها شيئا وغاية السريان أنه      

   اهـ ٨"ساعتها 
 .٩سنوي هو نفس حممد بن حيي األسنوي من ذكره مرتني ليكثر به العدد كأيب عبد اهللا األ-ج 

                                     
  ٣٠١ ـ٥/٣٠٠ شرح املواهب اللدنية   1

  2  ٢/٣٠٠ املواهب اللدنية  
  ٢/٢٤٥ احلاوي للفتاوى   3
  ٢/٢٤٥ احلاوي للفتاوى   4
  ٢/٢٤٥املرجع السابق   5
  ٢/٢٤٧ املرحع السابق   6
  ٢/٢٤٨ املرجع السابق   7

 

 ٢/٤٢١ جواهر املعاين   8
  ٢/٢٤٦ احلاوي   9
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ليسـت الرؤيـا    : " و الرؤية احلالية كالسيوطي حيث قال      اجلماعة الرابعة قالت برؤية الروح أ      -د  
البصرية كالرؤية املتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض وإمنا هي مجعية حالية وحالة برزخية وأمر 

  اهـ ١" وجداين ال يدرك حقيقته إال من باشره 
� :ا��ج2 ا�!��

 . ن النصارى فإم قد اشتهروا بذلكأعلم أن الصوفية القائلني برؤية األنبياء يقظة إمنا يقلدو
إن الذين يتراءى هلم املسيح أو أمه عليهما السالم أو غريمها من القديسني             : " قال العالمة رشيد رضا   

عندهم كثريون ومن الرجال املشهورين ذا يف هذا الزمان رشيد بك مطران وهو وجيه سوري من                
يس فهو يرى أو يتراءى له مثال السيدة مرمي العذراء  بعلبك مشهور يقيم يف أروبه ويكون غالبا يف بار        

يف اليقظة كثريا ويسأهلا عن كثري مما يشكل عليه فتجيبه وحدثين األمري شكيب أرسالن عنه أنه سأهلا                 
وقرأت يف جريدة مرآة الغـرب  "  ثناء عظيما مل أحفظه    � فأجابته مثنية عليه     �مرة عن نبينا حممد     

 م رسالة من عمان عاصمة إمارة شرق األردن        ١٩٣٣ورك يف مارس سنة     العربية اليت صدرت يف نيوي    
)  هــ    ١٣٥١ رمضان سـنة     ٢٩املوافق  ( م   ١٩٣٣سنة  ) يناير  (  من كانون الثاين     ٢٦كتبت يف   

ملخصها أن امرأة نصرانية يف عمان امسها حنة بنت إلياس غاىب امللقب صهر اهللا متزوجة وهلـا أوالد            
عرض هلا منذ سنة ونصف نزيف دموي عقب الوالدة وأريد عمل عملية وأخ فقرية مشهورة بالتقوى     

إىل الطبيب السماوي فدعت يسوع ليال مث ذهبت إىل الكنيسة          أوال  جراحية هلا فأرشدت إىل التوجه      
بعد منتصف الليل لتصلي وهي يف حال غيبوبة أو عقب رؤيا فرأت الكنيسة خاليـة وشـاهدت يف                  

 فاشتد خوفها ورعبها فدعاها وقال هلا ال ختايف أنا املسيح فركعت            اهليكل شخصا حييط به نور عظيم     
على قدميه وقالت له اشفين يا سيدي فقال هلا حسب إميانك يكون لك فربئت وقرر األطبـاء بعـد         

وملا كان اليوم الرابع من هذا      . فحصها أنه مل تبق حاجة إىل العملية اجلراحية فازدادت عبادة وتقوى          
ر شعرت يف منتصف الساعة الثالثة بعد نصف الليل بيد زها من الكتف ففتحت               من يناي  ٢الشهر ك   

 عظيم يف العامل قعينيها فإذا نور عظيم يف الغرفة ويف وسط النور شخص مالك يقول هلا سيحدث ضي 
ولكن ال ختافوا وستكون لكم هذه العالمة وكان بيده كأس فغمس اليد األخرى يف الكأس وبأصابعه        

 على جبينها عالمة مث تركها وقال اعطوا جمد اهللا فقامت وصارت متجد اهللا بصوت عال             الثالثة وضع 
 معوا الصوت ؟ قالوا ال قالت جيئوينفهب أهلها وقالوا هلا ماذا جرى لك ؟ فقالت مل تروا النور وتس  

طـول  بالضوء فلما أحضروا القنديل رأوا يف جبينها عالمة طائر يشبه النسر صافا جناحيه ممتدا على                
وليس ماسا للحاجبني وال شعر الرأس ولونه عنايب كالدم ورمسه متقن       ) أي جبهتها   ( جبينها وعرضه   

  اهـ ٢" كأنه رسم فنان عظيم 

                                     
  ٢/٢٤٩ احلاوي   1
  ٤٣٨ ـ ١١/٤٣٧ تفسري املنار  2
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 .فهؤالء النصارى هم سلفكم يف هذه املسألة ما لكم سلف سواهم
 :ا��ج2 ا���;<

ه ألن السيوطي على سعة     وأما احتفاله بأن السيوطي ألف يف هذا املوضوع رسالة فتلك قاصمة ظهر           
اطالعه وضخامة املكتبة احملمودية اليت كان فيها مل يستطع أن يورد حـديثا واحـدا يف املسـألة ال                   
صحيحا وال ضعيفا وال مرفوعا وال موقوفا وال مقطوعا مع حاجته الشديدة إليه، بل صرح احلفـاظ    

 . أن هذه املسألة مل ير فيها أي حديث البتة
مل يصل إلينا ذلك عن أحد مـن      : " الدين السخاوي خليفة احلافظ بن حجر قال      منهم العالمة مشس    

 حىت ماتت كمدا بعد ستة أشـهر علـى          �الصحابة وال عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه          
  اهـ ١"الصحيح وبيتها جماور لضرحيه الشريف ومل ينقل عنها رؤيتة يف املدة اليت تأخرت عنه 

�E�1ا��ج2 ا� : 

ء الذين يدعون الرؤية إمنا يرون صور الشياطني فتخدعهم ألا تتمثل هلم يف أي صورة مجيلة                مث هؤال 
 :  أو غريه من األنبياء قال العالمة أدييج الكمليلي�وتقول أا حممد 

  عن الرسـول يقظـة ال جيـدي         وما ادعوا من أخذ هـذا الـورد        
ــوى  إذ مل حتقق يف اللقـاء الـدعوى        ــة بطغ ــل كرام   ومل تن

 لقياه يقظـة بنـور مـا انطفـي        ومل يرد عـن الـنيب املصـطفي         
ــاين    ــب التج ــح أن خياط   ٢  شيطانه مـن جهـة العـدناىن      فص
ل ما ومراتبهم يف الرؤية متفاوتة وكثريا ما يغلط فيها رواا فق      : " وقال العالمة بدر الدين ابن األهدل     

جتد رواية متصلة صحيحة عمن يوثق به أما من ال يوثق به فقد يكذب وقد يرى مناما أو يف غيبـة                     
حس فيظنه يقظة وقد يرى خياال ونورا فيظنه الرسول وقد يلبس عليه الشيطان فيجب التحرز يف هذا         

  اهـ ٣"الباب 
 كذب وحيل وتلبيس وأن ولو أاجح عندنا أن أكثر املدعني لذلكوالر: " ال العالمة حممد رشيد رضاق

 ٤" شياطني املويت وقرنائهم العارفني بـأحواهلم        وال سيما أقلهم يرون بعض الشياطني من جند إبليس        
 اهـ   
من متثل الشيطان للصوفية ما حدث لعبد القادر اجليالين فقد رأى الشيطان يف النوم فقال أنـا                : قلت

فقيل له مب عرفت أنه شيطان قال بقوله أحبت لـك           ربك قد أحبت لك احملرمات فقال اخسأ يا لعني          
  .٥احملرمات وبقوله أنا ربك ومل يقل أنا اهللا 

 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

                                     
  ٢/٢٩٧ املواهب اللدنية   1
 ١٠٨ مشتهي اخلارف ص  2
 ٢/٢٩٩املواهب اللدنية  3
  ١١/٤٣٩تفسري املنار  4
  ٥/٢٩٨ شرح املواهب اللدنية  5
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 مـع   �لو كانت هذه الرؤية حقا لسبقنا إليها خري القرون وأفضل هذه األمة صحابة رسـول اهللا                 
إن ما نسب إىل بعـض      : "  ما نصه  � خامت النبيني    �:  قال اآللوسي عند قوله تعاىل     �حاجتهم إليه   

 يقظة بعد موته وسؤاله واألخذ عنه مل نعلم وقوعه يف           �الكاملني من أرباب األحوال من رؤية النيب        
الصدر األول وقد وقع اختالف بني الصحابة رضي اهللا عنهم من حني تويف عليه الصالة والسالم إىل                 

و بكر وعلي رضي اهللا تعاىل عنهما وإليهمـا     ما شاء اهللا تعاىل يف مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أب          
ينتهي أغلب سالسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية ومل يبلغنا أن أحد منهم ادعي أنـه رأى       

 ظهر ملتحري يف أمر من أولئـك        � يف اليقظة وأخذ عنه ما أخذ وكذلك مل يبلغنا أنه            �رسول اهللا   
 عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال يف بعض األمور            الصحابة الكرام فأرشده وأزال حريته وقد صح      

 نظري ما حيكي    � عنه ومل يصح عندنا أنه توسل إىل السؤال عنه           �يا ليتين كنت سألت رسول اهللا       
عن بعض أرباب األحوال وقد وقفت على اختالفهم يف حكم اجلد مع اإلخوة فهل وقفت علـى أن       

ىل ما هو احلق فيه ؟ وقد بلغك ما عرى فاطمة البتـول              فأرشده إ  �أحدا منهم ظهر له رسول اهللا       
 �ك فهل بلغك أن الـنيب     مر فد  يف أ  ى وما جر  �رضي اهللا تعاىل عنها من احلزن العظيم بعد وفاته          

بل لوعتها وهون حزا وبني هلا احلال وقد مسعت بذهاب عائشة رضي            فظهر هلا كما ظهر للصوفية      
 هلا قبل الذهاب وصده إياها عن �عة اجلمل فهل مسعت تعرضه  اهللا عنها إىل البصرة وما كان من وق       

ذلك لئال يقع أو تقوم احلجة عليها على أكمل وجه إىل غري ذلك مما ال يكاد حيصى كثرة واحلاصل                   
أنه مل يبلغنا ظهوره عليه الصالة والسالم ألحد من الصحابة وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد   

باء كما حيكيه بعض الشيعة افتراء حمض وت حبت وباجلملة عدم ظهوره            لذلك وظهوره عند باب ق    
 ١" ألولئك الكرام وظهوره ملن بعده مما حيتاج إىل توجيه يقنع به ذووا األفهام 

                                     
 ٥٦-١٢/٥٥ روح املعاين تفسري سورة األحزاب اآلية وخامت النبيني  1
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  :ا��ج2 ا�!��� 7'�
فقال )) من رآين يف املنام فقد رآين ((  وقوله �وقد أشكل على الناس رؤية النيب : " قال ابن اجلوزي

ر احلديث أنه يراه حقيقة ويف الناس من يراه شيخا وشابا ومريضا ومعاىف فاجلواب أنه من ظن أن       ظاه
 املودع يف املدينة خرج من القرب وحضر يف املكان الذي رآه هو فيه فهذا جهل ال �جسد رسول اهللا 

ذا جهل يشبهه فقد يراه يف وقت واحد ألف شخص يف ألف مكان على صور خمتلفة فكيف يتصور ه      
معناه قـد رأى    )) من رآين فقد رآين     (( يف شخص واحد ؟ وإمنا الذى يرى مثاله ال شخصه فيبقي            

  اهـ ١"مثاىل الذي يعرفه الصواب وحتصل به الفائدة املطلوبة 
 

                                     
  ٤٩٨ ـ٤٩٧ صيد اخلاطر   1
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 ت
R \8O@ة ا�
�ت] �� ا���$ن ا�"��! ��F $�ف ��ة 
 : قال مفتاح التجاني

 "  ���HK=ل ا�� ��ا�* ��K�ج=�وأ�� ا �� ج  ��� : " ١١٤ ص ١اه� ا����� أو^  �(ن  - � ی�	� ا�	9� -�(خ�9

ل �� آj�9E� 6 و�' �� ا�`=ن و�� آ6 ذآ� و�� آ6 د���ء آ���9 أو   - ی�	� "Dة ا����j -ا���ة ا�=ا�ة �	%�    �� 
�ن <�ی1 �� ی�یY هiا ا��Hه�6 ا����Wض وأ���ا * ا������K=ن ���� ا�?����W" "       z و�� ا��M}ن >1K }^ف ��ة      �

1 ���ی�� و���ی�0 ه��= أن ی�M����  Y=���8=ل  D��" 6���#�Kة ا������j ����� ا����M}ن وذ���- �	���'          ا�)��Eا�� Yiه�� ���� �����HK�

 .٥٨ص " إخل ...  (�=ر
� وج�5ووا��د 2�67 �� أر�31 ��'7 : 

 :ا��ج2 ا8ول
 ملا اعلم أن هذه الصالة املخترعة مبنية على أساس عقيدة احللول وذلك أن معين الفاتح ملا أغلق واخلامت

 الذي يفتح � هو اإلله املتصرف يف الكون فال يفتح فيه شيء من رزق أو تدبري إال وهو         �سبق أنه   
:" ذلك وأعلق اهللا به صور جتلياته فهو آخر صورة جتلى فيها اهللا تعاىل كما قال أمحد التجاين إذ قال                  

 وصورة العدم وفتحت    معناه الفاتح ملا أغلق من صور األكوان فإا كانت مغلقة يف حجاب البطون            
 وخرجت من صورة العدم إىل صورة الوجود ومن حجابية البطـون إىل             �مغاليقها بسبب وجوده    

  ١" نفسها يف عامل الظهور إذ لواله ما خلق اهللا موجودا وال أخرجه من العدم إىل الوجود 
نه بصورها يف عـامل     وكذا اخلامت ملا سبق من صور التجليات اإلهلية اليت جتلى احلق سبحا           : " الرماح

 العماء الرباين مث ما زال   ة أول موجود أوجده اهللا يف العامل من حجاب البطون وصور          �الظهور ألنه   
يبسط صورة العامل بعدها يف ظهور أجناسها بالترتيب القائم على املشيئة الربانية جنسا بعد جنس إىل                

ـ     �ى صورته   أن كان آخر ما جتلى به يف عامل الظهور الصورة اآلدمية عل            ورة ـ وهو املـراد بالص
 اهـ ٢" اآلدمية 

 : ا��ج2 ا�!���

 : تفضيلكم صالة الفاتح على القرآن الكرمي صريح صراحة ال تقبل التأويل من ذلك
 نص التجاين الذي قطعته وبترت منه ما شئت قصد التشويش على القارئ وأنا أذكره حبروفه قال                 -

 �إىل صالة الفاتح ملا أغلق فلما أمرين بالرجوع إليها سـألته   �مث أمرين بالرجوع  : " أمحد التجاين 
أن املرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات مث أخربين ثانيا أن املـرة        بعن فضلها فأخربين أوال     

الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع يف الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبريا أو صغريا ومن                  
 اهـ ٣" ألنه من األذكار القرآن ستة آالف مرة 

فأي شيء أصرح من هذا ؟ وليتهم اكتفوا بتفضيلها على القرآن وحده لقد فضلوها على كل الكتب           
 . اإلهلية

                                     
  ١/١٠٦اين  جواهر املع 1
  ٢/٤٥٨ رماح حزب الرحيم  2
 ٤/٢١٨والدرة اخلريدة  ١/١٠٠ جواهر املعاين  3
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أما املرتبة الظاهرة يف الفاتح ملا أغلق مهما قرأها أحد بشرطها كتب اهللا له              : "  قال صاحب الرماح   -
 وقراءة  �يل وتكبري وحتميد واستغفار وصالة عليه       األذكار من تسبيح ول   تلك  فيها أن يأخذ مجيع     

القرآن وغريه من الكتب اإلهلية كلها مثل التوراة واإلجنيل مثال من أول منشأ العامل إىل بروز تلـك                  
ـ أمع تلك اجلمعية املذكورة وتتضاعف ستة آالف مرة مث حتسب جتالصالة من الذاكر و  ة مجيـع  نلس

   ١"  وتتضاعف فيها تلك اجلمعية بعد مضاعفتها ستة آالف مرة املخلوقات من كل ما سوى اهللا تعاىل
 : ا��ج2 ا�!��9

تفضيل صالة الفاتح على القرآن الكرمي وغريه من الكتب السماوية هو غاية اإلستهزاء واالستخفاف              
 : ا بل لو أم قالوا بأن القرآن أفضل من صالة الفاتح لكان يف ذلك تنقيصا له كما قال الشاعر

  تر أن السيف ينقص قدره             إذا قيل إن السيف أمضى من العصا أمل
 وال خالف يف أن سب القرآن واالستخفاف به كفر خمرج من امللة  

أعلم أن من استخف بالقرآن أو املصحف أو بشيء منه أو سبهما أو : "  قال قاضي القضاة عياض-ا 
نه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكـم أو  جحده أو خوفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء م          

خرب أو أثبت ما نفاه أو نفي ما اثبته على علم منه بذلك أو شك يف شيء من ذلك فهو كافر عنـد                       
وكذلك إن جحد التوراة واإلجنيل وكتب اهللا املرتلة أو كفر ا أو            " إىل أن قال    " أهل العلم بإمجاع    

 ٢" لعنها أو سبها أو استخف ا فهو كافر 
نكارمهـا  إويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إال املعوذتني ففي              : "  قال ابن جنيم   -ب  

  ٣" اختالف والصحيح كفره 
  ٤" وادخال القرآن يف املزاح والدعابة كفر ألنه استخفاف به : "  وجاء يف الفتاوي البزارية-ج 
  ٥" باملسجد أو بنحوه مما يعظم يف الشرع كفر من استخف بالقرآن أو : "  ويف يتيمة الفتاوى-د 

  ٦.  كما حكم ابن قدامة بالكفر على من استهزأ بآيات اهللا-هـ 
من جحد كتابا من كتب اهللا أو شيئا منه أو استهزأ باهللا تعاىل أو بكتبه أو رسله : "  وقال البهويت-و 

زئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميـانكم   قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تسته  �: فهو كافر لقوله تعاىل   
   اهـ ٧.�

                                     
  ٢/٤٤١ رماح حزب الرحيم  1
 .  باختصار١١٠٥ ـ ٢/١١٠١ الشفاء  2
  ٥/١٣١ البحر الرائق  3
   ٣/٣٣٨ الفتاوى البزازية   4
 ٢٣ ـ ٢٢ ذيب رسالة البدر الرشيد يف املكفرات   5
 ١٠/١١٣ املغين   6
 ٩/١٧١وانظر املبدع   ٦/١٦٨ف القناع  ا كش 7
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 وقيـل   � وقال تعاىل    � وإذا علم من آياتنا شيئا اختذها هزؤا أولئك هلم عذاب مهني             �وقال تعاىل   
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اختـذمت                 

  ] ٣٥ ـ ٣٤اجلاثية  [ �نيا آيات اهللا هزؤا وغرتكم احلياة الد
 : ا��ج2 ا��ا�<

 .تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا؛ علم أم يدعون أن صالة الفاتح من كالم اهللا ا
   اهـ ١"أن يعتقد أا من كالم اهللا "  قال الفويت يف الرماح أن من شروطها - أ

ا من كالم اهللا ل يصح له الثواب املـذكور  ومن مل يعتقد أ] د[ويف  : " وقال صاحب الدرة اخلريدة   
إال لـذاكرها  ال حيصـل   والفضل املذكور يف الياقوتة الفريدة    ] جع[ويف  … فيها يعين صالة الفاتح     

 يعتقد الذاكر أن هذه الصالة من كالم اهللا تعاىل كاألحاديث القدسية            : اإلذن والثاين  :بشرطني األول 
  اهـ ٢"وليست من تأليف مؤلف 

 :  بغية املستفيد عند شرح قول الناظمقال صاحب
  من ذاك إذن الشـيخ دون مـني        وفضلها حيصـل مـع شـرطني       

ــرزت          ــد ب ــا ق ــاد أ  من حضرة الغيب ملن لـه سـرت       مث اعتق
أن الفضل املذكور يعين اخلاص ال العام الـذي هـو            ب �وأشار ذا إىل ما ثبت عن سيدنا        : " قال

األول :   ال حيصل لذاكرها إال بشرطني�مذكور يف وردة اجليوب عن القطب سيدى حممد البكري 
يف إبرازه والشرط الثاين     �من احلضرة احملمدية    له    املأذون    � إذ هو    �اإلذن الصحيح من الشيخ     

 توجه إىل اهللا تعاىل � وذلك ألن القطب البكري املذكور      املصلى أا ليست من تأليف البشر     إعتقاد  
 فيها سر مجيع الصلوات فرتلت عليه مكتوبة بقلم القدرة يف           �مدة يسأله أن مينحه صالة على النيب        

  ٣" صحيفة من نور 
 على طريـق     تبارك وتعاىل  فهي يعين الصالة الشريفة املذكورة وردت من حضرة احلق        : " وقال أيضا 
 ٤اهـ . فق ما قالوه يف فاحتة الكتابالتعليم و

وقد اتفق العلماء على أن زيادة حرف واحد يف كالم اهللا تعاىل كفر فكيف مبن زاد هـذه الصـالة                   
 : املخترعة الطويلة

وأن كل مـا يف     : إىل أن قال  ..... واتفقوا أن املالئكة حق   : "  قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع      -أ  
فا من غري القراءات املروية احملفوظة املنقولة نقل الكافة أو نقص منـه         القرآن حق وأن من زاد فيه حر      

                                     
 ٢/١٣٩ الرماح   1
 ٢١٩ -٤/١٢٨ الدرة اخلريدة   2
 .٣٧٥بغية املستفيد  3
 .٣٧٦ املرجع السابق   4
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حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه احلجة أنه من القرآن فتمادي متعمدا لكل ذلك                  
 اهـ ١" الف ما فعل فإنه كافر خبعاملا بأنه 

يف مجيع أقطار األرض املكتوب وقد أمجع املسلمون على أن القرآن املتلو        :"  قال القاضي عياض   –ب  
قل أعوذ  �إىل أخر  �حلمد هللا رب العاملني  � من أول ه الدفتانتاملصحف بأيدي املسلمني مما مجع   يف

وأن مجيع ما فيه حق وأن من نقص منـه   �أنه كالم اهللا ووحيه املرتل على نبيه حممد  �برب الناس   
فيه حرفا مما مل يشتمل عليه املصحف الذي وقع         حرفا قاصدا لذلك أو بدله حبرف آخر مكانه أو زاد           

 ٢اإلمجاع عليه وأمجع على أنه ليس من القرآن عامدا بكل هذا أنه كافر اهـ
أو قـال   : " إىل أن قال  " ال خالف يف تكفري من نفي الربوبية أو الوحدانية          : "  قال ابن جزي   -ج  

  ٣"  ن أو زاده أو غريه بسقوط العبادة عن بعض األولياء أو جحد حرفا فأكثر من القرآ
@��Aا��ج2 ا�:  

أما اشتراطهم اإلذن يف حصول الثواب املزعوم فإنه من أعاجيب الدنيا إذ ال يستأذن يف أمور اإلميـان   
 فال حيتاج فيـه إىل  ا وديناحقكان ألنه إن  [ ] � قال آمنتم له قبل أن آذن لكم �إال يف دين فرعون    

 قوانني  حساب اإلذن إال بطالنا ولكنها املتاجرة بالدين وحىت على   إذن خملوق وإن كان باطال مل يزده      
 . التجارة فحق اإلبتكار للبكري ال للتجاين

 : ا��ج2 ا���دس

أن يأخذ : "  قوله أن املراد يف كالم التجاين بالقرآن القراءة باطل منقوض مبا تقدم يف الرماح من قوله           
 وقراءة القرآن وغريه مـن      �د واستغفار وصالة النيب     مجيع األذكار من تسبيح وليل وتكبري وحتمي      

الكتب اإلهلية كلها مثل التوراة واإلجنيل مثال من أول منشأ العامل إىل بروز تلك الصالة من الـذاكر                  
  ٤" وجتمع تلك اجلمعية املذكورة وتضاعف ستة آالف مرة 

 :ا��ج2 ا����<

: اب العظيم والسنة وإمجاع السلف قال اهللا تعاىلقوله أن ما يقرأ ليس هو القرآن فلسفة مناقضة للكت    
  ] ٠٦التوبة  [ � وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا �

وهو ال يسمع كالم اهللا من اهللا وإمنا يسمعه من مبلغه عن اهللا واآلية تـدل                : " قال شارح الطحاوية  
 حىت  �:  وليس هو كالم اهللا فإنه تعاىل قال       على فساد قول من قال إن املسموع عبارة عن كالم اهللا          

إن :  ومل يقل حىت يسمع ما هو عبارة عن كالم اهللا واألصل احلقيقة ومـن قـال            �يسمع كالم اهللا    

                                     
 ٢٧٠ مراتب اإلمجاع ص  1
  ٢/٥٩٧ الشفاء  2
  بتصرف ٣١٣ القوانني الفقهية ص  3
  ٢/٤٤١ انظر رماح   4
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املكتوب يف املصاحف عبارة عن كالم اهللا أو حكاية كالم اهللا وليس فيها كالم اهللا فقـد خـالف                   
  اهـ ١"الكتاب والسنة وسلف األمة وكفى بذلك ضالال 

� :ا��ج2 ا�!��

 " .أن العدد كثريا ما يرد يف الكتاب والسنة ويكون غري مراد فيحمل على الغاية واملبالغة " وأما قوله 
وهذا حجة عليه ألن مقتضى ذلك أن التجاين أراد الغاية واملبالغة يف تفضيل الفاتح على القـرآن ومل              

وتتضاعف سـتة آالف    : " ماح به حيث قال   يرد حصر هذا العدد وهذا ما تقدم تصريح صاحب الر         
معية بعـد   حتسب ألسنة مجيع املخلوقات من كل ما سوى اهللا تعاىل وتتضاعف فيها تلك اجل             مث  مرة  

 مجيع العوامل من كل ماسوى اهللا تعـاىل مث  مضاعفتها ستة آالف مرة تتضاعف أيضا على عدد ألسن        
األلسن من ليس له من ذكـره إال مـرة           منتتضاعف مضاعفة ثالثة على قدر مرتبة كل إنسان فإن          

هم من له عشـرة     فيواحدة من كل لفظ وفيهم من له التضاعف مائة مرة كل كلمة من كل ذكر و               
وراء ما آالف وفيهم من له ألف ألف إىل عشرة آالف ألف إىل مائة ألف ألف إىل ألف ألف ألف إىل          

  اهـ ٢" ذلك مما يكثر ذكره 
 :ا��ج2 ا���;<

فنعم لكن املزية تقتضي األفضلية     " ن املزية وكثرة الثواب ال يستلزمان األفضلية املطلقة         أ" وأما قوله   
من وجه على األقل هذا يقضى أنه معترف بأن صالة الفاتح أفضل من القرآن من بعض األوجه وهذا         

 . كفر حمض
كفر قائله وإمنـا  فإن هذا استهزاء وحتقري ال تفضيل فال يشك يف       : " قال العالمة حممد اخلضر اجلكين    

كان تفضيل غري القرآن عليه كفرا ألن القرآن كالم اهللا تعاىل وفضله على سائر الكالم كفضـل اهللا                 
على سائر خلقه فتفضيل كالم بعض املخلوقني عليه كتفضيل بعض املخلوقني على اهللا تعاىل وكفـر               

 ٣"فاعل ذلك ال يشك فيه أحد 
�E�1ا��ج2 ا� : 

: ن العاصي تكون صالة الفاتح أفضل له من تالوة القرآن حيث قال التجاين            ما نقل عن التجاين من أ     
املرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو مل يعلم إال أنه متجرئ على معصـية اهللا غـري                " 

متوقف على شيء منها فهذا ال يكون القرآن يف حقه أفضل بل كلما ازداد تالوة ازداد ذنبا وتعاظم                  
 اهـ " هلالك عليه ا

 :  والرد عليه من مخسة وجوه

                                     
  ١٨١ شرح الطحاوية ص  1
 ٢/٤٤١الرماح    2
 ٢٥٩ مشتهي اخلارف ص  3
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 فهذا من أعظم الكفر البواح ألنه جعل تالوة القرآن للعاصي املذنب ذنبا وهالكا عظيما فـانظر         -أ  
 . إىل هذا االعتذار الذي هو أقبح من الذنب

وات  بل العاصي املذنب ال عالج له إال كتاب اهللا تعاىل فهو الشفاء من أدواء الشبهات والشه                -ب  
 . � قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمومنني �
 � أن القرآن الكرمي هو السبيل الوحيد هلداية هذا العاصي فكيف يكون هالكا له ؟ قال تعـاىل    -ج  

 ولكـن   �: وقال [ ] �شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان             
 قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به          �:  وقال �ورا دي به من نشاء من عبادنا        جعلناه ن 

اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم                
ى  قد جاءتكم بينة من ربكم وهد�: وقال [ ] � إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم �: وقال [ ] �

: وقال [ ] � لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون            �وقال   [ ] �ورمحة  
 وما أنزلنا عليك الكتاب     �: وقال تعاىل  [ ] �  هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يومنون           �

كتاب تبيانا   ونزلنا عليك ال   �: وقال [ ] �إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يومنون           
 طس تلك آيات القرآن وكتاب مـبني        �: وقال [ ] �لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني       

مل تلك آيات الكتاب احلكيم هدى ورمحة       ا �: وقال ] ٠٢-٠١النمل   [ �هدى وبشرى للمومنني    
 ].٢٠اجلاثية  [ � هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون �: وقال [ ] �للمحسنني 

علم أن العاصي أحوج ما يكون إىل إقناع عاطفي وال يكون ذلك إال بترغيب القرآن وترهيبـه       ا -د  
 قل إمنا أنذركم بالوحي وال يسمع الصـم         �: ووعده ووعيده وهلذا حصر اهللا النذارة فيه قال تعاىل        

ـ         �: وقال ] ٤٥األنبياء   [ �الدعاء إذا ما ينذرون       �غ   وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بل
 كتاب أنزلناه إليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمومنني    �: وقال ] ١٩األنعام  [ 
نذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني      وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لت      �: وقال ] ٢األعراف   [ �
 وليذكر  واحدإله   هذا بالغ للناس ولينذروا به وليعلموا أمنا هو          �: وقال تعاىل  ] ١٢االحقاف   [ �

  ].٥٢إبراهيم   [�أولو األلباب 
 كان يأتيه العاصي يشكو إليه حاله سواء أكان زانيا أو قاتال أو غري ذلـك    � أن رسول اهللا       -هـ  

ومل ينه أحدا منهم عن تالوة القرآن بل كل األوامر بالتالوة يف الكتاب والسنة عامـة يف العاصـى                   
 �: وقال [ ] � فاقرأوا ما تيسر من القرآن   �: وقال [ ] �يال   ورتل القرآن ترت   �: وغريهم قال تعاىل  

اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامـة   : (( �وقال     [ ]  �وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث        
تعاهدوا هذا  : ((  وقال ٢... )) أقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه     ((�:  وقال ١)) شفيعا ألصحابه   

                                     
 )١٨٧٤(ح  مسلم  1
  )٦٦٠انظر السلسلة الصحيحة ( النحاس يف الوقف واإلبتداء والسجزي يف اإلبانة  اخلطيب وأبو جعفر 2
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 واآليات واألحاديث يف هذا     ١)) ا من اإلبل يف عقلها      تفصينفس حممد بيده هلو أشد      القرآن فوالذي   
 . الباب كثرية معلومة
 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 أن قوله هذا صد عن كتاب اهللا وصرف للناس عن قراءته وتدبر معانيه وداع إىل هجره فإذا كانت                  
 آالف ختمة من القرآن فإن من يعتقـد         صالة الفاتح ملا أغلق وهي ال تتجاوز ثالثة أسطر تعدل ستة          

 .ذلك سينصرف عن قراءة القرآن إىل هذه الصالة اليت ال تتطلب منه وقتا وال جهدا
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

الكتاب :  هذه املقولة الشنعاء تتضمن صرف الناس عن اإلسالم الصحيح املأخوذ من ينابيعه الصافية            
 .  الباطلة٢عقائدهاوالسنة ليصبحوا فريسة خلرافات الصوفية و

 : ا��ج2 ا�!��9 7'�

 من الفضائل ما مل يرد يف عمل آخر يعين القرآن الكرمي ألنه هو � قوله أنه ورد يف الصالة على النيب 
الذي يدور البحث حوله هذا كفر وكذب حمض ألنه ورد يف فضل القرآن والثناء عليه وبيان علـو                  

 .  إال آية واحدة� الصالة على النيب مرتلته ما يزيد على سبعني آية ومل يرد يف
 : ا��ج2 ا��ا�< 7'�

 فهي كلها مأخوذة من كتاب ابـن القـيم   � أما األحاديث اليت سردا يف فضل الصالة على النيب  
 فحذفت بعضها وذكـرت     ٥٦ إىل ص    ٥جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام من ص           

تاب أدىن إشارة خوفا من حتسب من الوهابيني فاحلمـد هللا           البعض اآلخر دون أن تشري إىل هذا الك       
 . الذي جعلك عالة عليهم أحببت أم كرهت

على أن األمانة العلمية تقتضي منك أال تتنكر ملن أنت عالة عليه وتصرح مبا سرقت من كتابه ونسبته               
 إىل نفسك تشبعا مبامل تعط فهنيئا لك ثويب زورك

  ليوهم أغمارا وإن كان سارقا    وينسب إبداء املعاين لنفسه   
�'7 @��Aا��ج2 ا� : 

 : �صالة الفاتح ال تدخل يف عموم نصوص الصالة على النيب 
"  ألا مبنية على عقيدة وحدة الوجود كما تقدم ذلك صرحيا يف شرح التجاين هلا وإال فما معىن               -أ  

: " لفظني هو اهللا قال يف الرمـاح إذا علمت أم صرحوا بأن املقصود باحلق يف ال   " ناصر احلق باحلق    
 يف شرح ياقوتة احلقائق أن احلق يف اللفظني هو اهللا تعاىل ومعناه أنه نصر اهللا تعـاىل بـاهللا                    �قال  

سبحانه ض إىل نصرة اهللا تعاىل حيث توجه إليه أمر اهللا تعاىل بالنصرة له فنهض مسرعا إىل نصـرة                  
  اهـ ٣" اهللا تعاىل باهللا تعاىل 

                                     
 ) ١٨٤٤(ومسلم ح ) ٥٠٣٣(البخاري ح :  متفق عليه 1
  ٥٢٣ انظر مصرع الشرك واخلرافة خلالد حممد ص  2
 ٤/٢٠١والدرة اخلريدة  ٢/٤٥٩ الرماح   3
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 وصحبه وسائر السلف الصاحل مع ما تدعون �نت صالة حقيقية لسبقنا إليها رسول اهللا  لو كا-ب 
 . فيها من الفضل العميم الذي ال ميكن أن يفوت هؤالء لو كان حقا

لقد فضلتموها عليها وعلى كـل الصـلوات        !  ليتكم سويتموها بالصلوات اإلبراهيمية الثابتة       -ج  
"   ما صلى علي أحد بأفضل من صالة الفاتح ملا أغلق            � اهللا   قال يل رسول  : " األخرى قال التجاين  

  اهـ  ١
 ممـن    علم الصحابة صالة مفضولة وكتم عنهم الصالة الفاضلة وهو كفر بواح           �وهذا يستلزم أنه    

 . قاله
 أن الصحابة مل يستطيعوا اختراع صالة مع علمهم بالشرع واللغة حىت جاء البكري فاخترعها بل -د 

عرفنا كيف نسلم عليك فكيـف نصـلي        : فقالوا عن كيفية الصالة عليه      � بسؤاله   بادر الصحابة 
 . ٢احلديث…عليك
 أجام بصيغة حمددة ومل يقل هلم اخترعوا ألنفسكم ما شئتم من الصلوات أو حنوهـا             � أنه   -هـ  

 . من األلفاظ اليت تدل على ذلك
فليس يف هذا ما جيعلها أفضـل مـن    � مث لو سلمنا جدال بدخوهلا يف عموم الصالة على النيب -و  

 .القرآن الكرمي وغريه من الكتب السماوية ومجيع العبادات األخرى
  ٣"فلما تأملت هذه الصالة وجدا ال تزا عبادة مجيع اجلن واإلنس واملالئكة : " قال التجاين

 اهـ
 : ا��ج2 ا���دس 7'�

قال بأن صالة الفاتح من كالم اهللا وهي تبدأ          ومما يدل على أم يتعمدون الكذب على اهللا تعاىل أنه           
هي عقيدة وحدة الوجـود     بل  !!  ؟ ٤فهل حممد سيد هللا تعاىل    " اللهم صل على سيدنا حممد      " بقوله  

 . اليت ال فرق فيها بني اخلالق واملخلوق

                                     
 ٤/٢٠٢والدرة اخلريدة  ١/١٠٩ جواهر املعاين   1
  ١٢٦ -١٢٥/ ٢/٤ومسلم   )  ٦٣٥٧(و )  ٤٧٩٧( و) ٣٣٧٠( البخاري ح  2
  ١/١٠١ جواهر املعاين  3

  4 ١٠٦ اهلدية اهلادية ص 
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 : ا��ج2 ا����< 7'�

قرآنية وال حـديث نبـوي   ة يف آية امل هذه الصالة املفضلة على القرآن الكرمي بدعة حمدثة مل ترد ك     
صحيح أو ضعيف وال أثر عن أحد من السلف الصاحل وال نقلت عن أحد من علماء األمـة الـذين         

 . كل العصوريف تدور عليهم الفتيا وذا يتبني بطالا بإمجاع أهل العلم 
�'7 � : ا��ج2 ا�!��

أنه كذب على رسـول اهللا  ومن العجب أن يتصور التجاين هذا القول وأن ينطق به لسانه مع معرفته   
 ١.  فقد كفر� وقد قال مجهور العلماء من اعتقد حل الكذب على النيب �

 .  وهو حديث متواتر٢))ال تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار  (( �وقد قال رسول اهللا 
 : ا��ج2 ا���;< 7'�

 ومن أظلم ممـن     �:  اهللا تعاىل   قال ٣ مث هو من الكذب على اهللا تعاىل الذي هو كفر بإمجاع العلماء             
 �فترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثـل مـا أنـزل اهللا                 ا

  � ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكـذب وأكثـرهم ال يعقلـون               �: وقال ] ٩٣األنعام  [ 
ن هم املبتدعون وأن الذين ال يعقلون       نص الشعيب وغريه أن املفتري    : " وقال أبو حيان   ] ١٠٣املائدة  [ 

 ] ٢١األنعام  [ � ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته        �:  وقال تعاىل  ٤" هم األتباع   
 �: وقال ] ٦٨العنكبوت  [ � ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه     �: وقال

 فمن افترى على    �: وقال ] ٣٦الزمر   [ �ذ جاءه   فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إ        
 انظر كيف يفتـرون     �: وقال ] ٩٤آل عمران    [ �اهللا الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون         

 قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب        �: وقال ] ٥٠النساء   [ �على اهللا الكذب وكفى به إمثا مبينا        
يـونس   [ �عهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون         ال يفلحون متاع يف الدنيا مث إلينا مرج       

 � إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع قليل وهلم عذاب ألـيم      �: وقال ] ٦٩ - ٦٨
  ].١١٧ - ١١٦النحل [ 

 : ا��ج2 ا�1'�ون

ذات اهللا   والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات فكما أن            ٥ أن الكالم صفة من صفات اهللا       
ات املخلوقني فإن كالم اهللا ال يشبهه كالم املخلوقني وقد حتداهم اهللا أن يأتوا مبثله فقال وال تشبهها ذ

 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولـو كـان                   �: سبحانه
 على شرف هذا القرآن العظـيم      نبه تعاىل : " وقال ابن كثري   ] ٨٨اإلسراء   [ �بعضهم لبعض ظهريا    

                                     
  ١/٣٤٢انظر فتح الباري   1
 ) ٠١(ومسلم ) ١٠٦( البخاري ح  2
  ٢٥٣ص  انظر مشتهي اخلارف  3
  ٤/٣٤ البحر احمليط   4
 ١٠٥ اهلدية اهلادية  5
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 ملا أطاقوا � ه على رسولهفأخرب أنه لو اجتمعت اإلنس واجلن كلهم واتفقوا على أن ياتوا مبثل ما أنزل
روا فإن هذا أمر ال يستطاع وكيف يشـبه كـالم   هاستطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتظذلك وملا ا 

  ١"  وال عديل له ؟ املخلوقني كالم اخلالق الذي ال نظري له وال مثال له
 :ا��ج2 ا��اF* وا�1'�ون

 - ١٢٩وقد ذكر ابن القيم يف جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام ص               : "  وأما قولك 
مث "  استخلصها من األحاديث الواردة يف فضـلها  � أربعني فائدة من فوائد الصالة على النيب       ١٣٥

  ٧٦ - ٨٤سردها ص 
حماربا لشيخ اإلسالم ابن القيم فلماذا تنقل عنه هذه الفوائد أمـا وجـدت يف               ما علمناك إال    : قلت

 !!التجانيني الذين يتلقون الوحي عن اهللا وعن الرسول يقظة من يستطيع مجع هذه الفوائد
 :ا��ج2 ا�!��� وا�1'�ون

مكتوبة وأا وردت من احلضرة القدسية      : "  ما نقله من قول صاحب بغية املستفيد عن صالة الفاتح         
 .٩٧ص " بقلم القدرة يف صحيفة نورانية 

 :والرد عليه من وجوه مخسة
 خرافة باطلة وما مسعنا ذلك وقع ألحد من املسلمني وإمنا يذكر هذا وأمثاله دجاجلة النصـارى                 -أ  

 . وأذنام من املتصوفة
 .  لو وقع مثل هذا لذاع وانتشر وتواتر نقله لتوفر دواعي ذلك ولغرابته-ب 
 أو غريه من األنبياء نزلت عليه صحيفة نورانية فهل          � يرد يف آية وال خرب صحيح أن حممد           مل -ج  

 . أنتم أقرب إىل اهللا عز وجل منهم أم تقولون على اهللا ما ال تعلمون ؟
 .  أن هذا حمال ألن النور ال ميكن أن جيسم فتجعل منه صحيفة أو ورقة أو غري ذلك-د 

   ومن علمه مباذا كتبت هذه الصحيفة يا ترى ؟     اهللا ؟  من أدراه أا من عند -هـ 
وال شك أن هذه خياالت شيطانية وخزعبالت خرافية ال تروج على عاقل يفهم األمور وإمنا غرهم                 

 . بذلك الغرور
  :ا��ج2 ا�!��9 وا�1'�ون

ا يف صحيفة من   واعتقاد املصلي أ  : " وأما ما نقل عن صاحب الدرة اخلريدة أنه قال يف صالة الفاتح           
نور أنزلت بأقالم إهلية وليست من تأليف زيد وال عمرو بل هي مـن كالمـه سـبحانه وتعـاىل                    

 .٩٨ص " كاألحاديث القدسية 
 :  وا��د 2�67 �� وج�= DCث

 هذا شيء ال يعقل وال يصح يف الشرع حيث مل جيعلها من األحاديث القدسية وإمنا هي تشبهها                  -أ  
 !! ؟ فيم تشبهها  يوليت شعر

                                     
  ٣/١٦٩٣ تفسري ابن كثري  1
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 هذا تناقض عجيب ألنه أخرب أا نزلت يف صحيفة من نور كتبها اهللا فيها وأنزهلا على البكري                  -ب  
 � عن ربه وهذه مل يرويها رسول اهللا �مث جعلها كاألحاديث القدسية وهي اليت يرويها رسول اهللا       

 . عن ربه أصال
 يروي � حيث أنه   �رسول اهللا    هذا ادعاء للوحي بل ادعاء للنبوة حيث جعل نفسه يف مرتلة             -ج  

 . األحاديث القدسية عن ربه وهو أيضا يرويها عن ربه
 :  وا�1'�ون�ا�<ا��ج2 ا�

 قل لو كان البحر مدادا لكمات ريب لنفد �:  قوله بأن الفاتح من كلمات اهللا املذكورة يف قوله تعاىل       
 كلمـات اهللا الشـرعية   جهل عظيم بالفرق بني] ١٠٩الكهف  [ �البحر قبل أن تنفد كلمات ريب  

وكلماته القدرية الكونية فكلماته الشرعية هي القرآن الكرمي وغريه من الكتب السماوية وكلمات اهللا  
 ومتت كلمة ربك احلسىن علـى بـين         �: الكونية القدرية فهي الواردة يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل         

ات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بـر  أعوذ بكلم: (( �قوله ] ١٣٧األعراف  [ �إسرائيل مبا صربوا   
الـرمحن   [ � كل يوم هو يف شأن       �:  وهذه الكلمات ال حصر هلا كما قال سبحانه        ١))وال فاجر   

 ولو  �: وقال تعاىل ] ٤٧آل عمران    [ � إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون            �وألنه  ] ٢٩
لقمـان   [ �ه سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعد         

 ٢.فهذه كلمات اهللا الكونية أي املتعلقة باخللق والرزق وتدبري الكون بأسره] ٢٧
 

                                     
 .  عن عبد الرمحن بن حنيش مرفوعا بسند صحيح٦٣١ وابن السين ٣/٤١٩ أمحد  1
 . )٣/٣١٨(  وفتح القدير ٤/١٥١ وأضواء البيان ٤٤٨ انظر شرح الطحاوية ص  2
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 ���"��6ن  ����ات�Dم ا������8 ا�&>� 
 : قال مفتاح التجاني

� ج   ا��Hه6  وأ�� ا��Kاض هiا    " ��� ��� �E " ١١٩ ص ١ا���Wض ��� �=ل ��� ��ازم �� ج=اه� ا������ 

 �����  %iا ��� �; یiآ�Y ^"�� * ر�=ان ا� ���%; أج���� ��� ��* �� هiا ا�@�� ا�iي �وه6 آ�ن >� ا�=ج=د  

اهـ  " ا�ول أ�* ��;  K(خ� و�K* و�م وج=د �� یY�%Z ا� ��� یی�* ��� ذ��- ا�=���      : �	�* أ��ان : ^ ی`�& ��ل  
  ١٠٤ص 

� وج�5 ت�ج< إأآ!�  ��ا��د 2�67��<) �� Nإ� P�<7'�ت�31ج : 
 :ا��ج2 ا8ول

 عاملا بفضل صالة الفاتح ملا �وسئل هل كان : " مثل هذا يف الصراحة ما قال صاحب اجليش ونصه      
 بتأخر وقتـه وعـدم      �لعلمه  : ومل مل يذكره ألصحابه ؟ قال     : أغلق ؟ فقال نعم كان عاملا به قالوا       

  اهـ ١" وجود من يظهره اهللا على يديه يف ذلك الوقت 
 .  بالكتمان�وذا يتضح لك اتفاق التجانية على اام رسول اهللا 

 : ا��ج2 ا�!���

األمر العام الذي كان يأتيه عاما لألمة طوي بسـاط       : " وأصرح من هذا، قول كبريهم أمحد التجاين      
 وبقي األمر اخلاص الذي كان يلقيه للخاص فإن ذلك يف حياته وبعد مماتـه دائمـا ال   �ذلك مبوته  

 ا هـ " طع ينق
 : ا��ج2 ا�!��9

 بالكتمان فأعلم أنه ال خالف يف أن ذلك كفر خمرج مـن             �وإذا اتضح لك أم واصفني للرسول       
هذا الذي قاله زور " امللة وقد أحسن العالمة حممد اخلضر حني قال يف الرد على كالم التجاين السابق 

قائله من دين اإلسالم خروج السهم من  خيتلسه الشيطان من اإلنسان خيرج    عظيم وتان من أشنع ما      
الرمية بإمجاع األمة املعصومة من اإلجتماع على الضالل والطغيان أعاذنا اهللا ومجيع اإلخوان من الزيغ 

  اهـ  ٢" عن الطريق املستقيم إىل طريق اخلذالن 
 : ا��ج2 ا��ا�<

ـ : " وممن نقل اإلمجاع على ذلك اإلمام ابن حزم إذ قال           مل يكـتم مـن   �ول اهللا وأعلموا أن رس
أو صاحب على   أو ابن عم    الشريعة كلمة فما فوقها وال أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم               

شيء من الشريعة كتمه عن األمحر واألسود ورعاة الغنم وال كان عنده عليه السالم سر وال رمز وال              
أمر ومن قال هذا فهو كافر فإيـاكم  باطن غري ما دعا الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئا ملا بلغ كما         

 وأصحابه رضـي اهللا  �وكل قول مل يبني سبيله وال وضح دليله وال تعوجوا عما مضى عليه نبيكم          
  اهـ ٣"عنهم 

                                     
 ١١٠ اجليش ص  1
  ١٩ص  مشتهي اخلارف اجلاين  2
  ٢/١١٦ الفصل يف امللل واألهواء والنحل  3
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@��Aا��ج2 ا�:  
 تعمد الكذب فيما بلغه أو أخرب به أو شـك           �وكذلك من أضاف إىل نبينا      :"  قال القاضي عياض  

 يبلغ أو استخف به أو بأحد من األنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهـم أو  يف صدقه أو سبه أو قال إنه مل      
  اهـ ١"إمجاع بل نبيا أو حاربه فهو كافر تق

 : ا��ج2 ا���دس

 قد كتم شيئا مما أوحاه اهللا إليه فقد كفـر ملخالفتـه             �ومن اعتقد أن النيب     : " قال علي دخيل اهللا   
  اهـ ٢" لصريح القرآن والسنة املطهرة وإمجاع األمة 

 :ا��ج2 ا����<

 أن خيون يف الـوحي والترتيـل وأن   �أمجع املسلمون على أنه ال جيوز على الرسول    : " قال الرازي 
يترك بعض ما يوحى إليه ألن جتويزه يؤدي إىل الشك يف كل الشرائع والتكاليف وذلك يقـدح يف                   

فإن مل حتصل هذه الفائدة فقـد       النبوة وأيضا فاملقصود من الرسالة تبليغ تكاليف اهللا تعاىل وأحكامه           
  اهـ ٣"خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدا املطلوبة منها 

� :ا��ج2 ا�!��

 بالبالغ يف آيات كثرية بأساليب متنوعة       �لقد توىل اهللا الرد عليكم وعلى أمثالكم إذ شهد لرسوله           
 : وإليك أمثلة منها

  ].٢٠ عمران آل  [ � فإن تولوا فإمنا عليك البالغ �:  قال تعاىل-
   ].٩٢املائدة  [ � فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني �:  وقال-
  ].٩٩املائدة  [ � ما على الرسول إال البالغ �:  وقال- 
الرعـد   [ � وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ املـبني              �:  وقال تعاىل  -

٤٠.[  
  ].٥٢إبراهيم  [ �غ للناس ولينذروا به  هذا بال�:  وقال- 
  ].٣٥النحل  [ � فهل على الرسل إال البالغ املبني �:  وقال- 
  ].٨٢النحل  [ � فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني �:  وقال-
  ].٥٤النور  [ � وما على الرسول إال البالغ املبني �:  وقال-
 ]. ٤٨الشورى  [ �م حفيظا إن عليك إال البالغ  فإن اعرضوا فما أرسلناك عليه�:  وقال- 
  ].٢٣اجلن  [ � إال بالغا من اهللا ورساالته �:  وقال- 
املائـدة   [ � يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته                 �:  وقال - 

٦٧.[  

                                     
٢/٥٨٦ الشفاء  1  

  ١٦٥ التجانية   ص  2
  ١٧/١٩٣ التفسري الكبري   3
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 ]. ٠٨فاطر  [ � فال تذهب نفسك عليهم حسرات �:  وقال-
 ].٠٦الكهف  [ �علك باخع نفسك على آثارهم إن مل يومنوا ذا احلديث أسفا  فل�:  وقال-
  ].٣الشعراء  [ � فلعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني �:  وقال-

 كربت �!  كتم شيئا من الدين ؟�فهل ميكن ملن يدعي اإلسالم بعد هذه اآليات كلها أن يدعي أنه    
 .�با كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذ

 :ا��ج2 ا���;<

 قد كتم صالة الفاتح عن أيب بكر وعمر وسائر الصحابة فكيف تشيعوا أنتم              �إذا كان رسول اهللا     
 !  بني النساء واألطفال وسوقة الناس ؟

�E�1ا��ج2 ا� : 

هذا الكالم الذي قاله التجاين يؤدي إىل أنه هو وأتباعه أفضل سائر الصحابة والتـابعني وتـابعيهم                 
 .  وكفى بقول يؤول إىل هذا ضالال بطالناباحسان

 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 من الكتمان حبديث ابن عباس قـال ملـا   �وأما احتجاج مفتاح التجاين على ما ام به رسول اهللا          
قال عمر إن النيب )) إيتوين بكتاب أكتب لكم فيه كتابا ال تضلوا بعده     : ((  وجعه قال  �اشتد بالنيب   

قوموا عين وال ينبغـي     : ((عندنا كتاب اهللا حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال        أشتد عليه الوجع و    �
 وبني كتابه   �فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا              )) عندي التنازع   

  ١٠٦اهـ ص " 
 : والرد عليه من وجوه

 أن يكتـب هـو   � اهللا  أعلم أن الذي عليه أهل العلم من السلف قاطبة أن الذي أراد رسـول   -أ  
 �وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنـه            : " قال البيهقي . استخالف أيب بكر الصديق   

 مث ترك ذلك إعتمادا على ما علمه من تقدير اهللا تعاىل ذلـك              �أراد أن يكتب استخالف أيب بكر       
يأىب اهللا واملؤمنون   :(( المث ترك الكتاب وق   )) وارأساه  (( كما هم بالكتاب يف أول مرضه حني قال         

  ٢. مث نبه أمته على استخالف أيب بكر بتقدميه إياه يف الصالة١))إال أبا بكر 
ادعي يل أبـاك    : ((  قال يف أوائل مرضه وهو عند عائشة       �ويؤيده أنه   : " قال ابن حجر العسقالين   

)) ملومنون إال أبا بكـر  وأخاك حىت أكتب كتابا فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل ويأىب اهللا وا         
  ٤ ومع ذلك فلم يكتب ٣. أخرجه مسلم وللمصنف معناه

                                     
  ٤٠٦-٤٠٥ و٤٧ -٤/٤٦ وللبخاري حنوه ٧/١١٠ ومسلم ١٠٦ -٦/٤٨أمحد  1
 ١٠٤١املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ص  2
  ٤٠٦-٤٠٥ و٤٧ -٤/٤٦وه  وللبخاري حن٧/١١٠ ومسلم ١٠٦ -٦/٤٨أمحد  3
 .٣٤٥ فتح الباري ص  4
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 ال يدل على الكتمان كما زعمت ولكن رفع أو قل نسخ حكم تعيني اخللفاء مـن                 � تركه   -ب  
: قال النوويسبب اإلختالف كما رفع تعيني ليلة القدر بسبب خصومة بني رجلني من املسلني      ببعده  

الكتاب حني ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك مث ظهر لـه أن املصـلحة    هم ب  �كان النيب   " 
  اهـ  " ١ األمر األولذلك تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ 

 فقد �وأما كالم عمر : "  قال النووي � أن الدين كمل بشهادة القرآن وهذا هو غاية تبليغه           -ج  
دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره ألنه خشي اتفق العلماء املتكلمون يف شرح احلديث على أنه من      

 أمورا رمبا عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها ألا منصوصة ال جمال لإلجتهاد فيهـا     �أن يكتب   
 اليوم أكملت �:   وقوله� ما فرطنا يف الكتاب من شيء      �: فقال عمر حسبنا كتاب اهللا لقوله تعاىل      

 �ل دينه فأمن الضالل على األمة وأراد الترفيه على رسول اهللا             فعلم أن اهللا تعاىل أكم     �لكم دينكم   
  اهـ ٢"فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه 

شفويا كما ا  عاش بعد ذلك مدة وأوصاهم بعدة أمور فلو مل تنسخ هذه املسألة ألوصى � أنه -د 
 أخرجوا املشركني من    : ((وأوصى عند موته بثالث   : " أوصى بغريها فعند البخاري يف هذا احلديث      

 قيل هي الوصية بالقرآن وبه      ٣ونسيت الثالثة )) جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم         
ال (( وقال املهلب بل هو جتهيز جيش أسامة وقال عياض حيتمل أن تكون هي قوله               . جزم ابن التني  

 )). تتخذوا قربي وثنا 
 .٤))الصالة وما ملكت أميانكم (( حديث أنس أا قوله وقال ابن حجر وحيتمل أن يكون ما وقع يف 

وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه مل يكن أمرا متحتما ألنه             : "  قال ابن حجر العسقالين    -هـ  
لو كان مما أمر بتبليغه مل يكن يتركه لوقوع اختالفهم ولعاقب اهللا من حال بينه وبني تبليغه ولبلغه هلم      

  اهـ  ٥"خراج املشركني وغري ذلكلفظا كما أوصاهم بإ
 أن يكتب ما ال يستغنون عنه مل يتركه إلختالفهم وال لغريه لقولـه              �لو كان مراده    " قال البيهقي   

فة من خالفه ومعاداة من عاداه وكما       ل كما مل يترك تبليغ غري ذلك ملخا       � بلغ ما أنزل إليك      �تعاىل  
  اهـ ٦"رب وغري ذلك مما ذكره يف احلديث أمر يف ذلك احلال بإخراج اليهود من جزيرة الع

حسبنا كتـاب  "  أقر عمر على قوله � احلديث دليل على كمال الدين وبلوغه لكل الناس ألنه  -و  
وأنتم ال تكتفون بذلك بل تزيدون من اإلهلام والرؤيا وحنوه حىت قال قائلكم وهو أبـو يزيـد              " اهللا  

                                     
 .)١٠٤١( النووي على مسلم  1
  ١٠٤١ النووي على مسلم ص  2
 )٣١٦٨(و) ٣٠٥٣( صحيح البخاري ح  3
  ١٩٢٣ انظر الفتح ص  4
  ١٩٢٣ فتح الباري ص  5
  ١٠٤١ النووي على مسلم ص  6
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 ميت وأخذنا علمنا عن احلي الذي ال ميوت وكـان           البسطامي لعلماء زمانه أخذمت علمكم ميتا عن      
   ١.  يقول ألصحابه إذا مسع أحدا منهم يقول أخربين فالن ال تطعمونا القديد�الشيخ أبو مدين 
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

خرجـت  : ((  قـال  �وأيضا ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت عن النيب           : " وأما قوله 
قلت فلو كان تعيني    ))  فالن وفالن فرفعت وعسى أن يكون خريا لكم          ألخربكم بليلة القدر فتالحى   

  ١٠٦ص . ليلة القدر للصحابة مما أوجب اهللا عليه لعينها هلم وملا رفعت
 :والرد عليه من وجوه

 نسي تعيينها ومل يكتمه عن العامة وخيرب به اخلاصة حلـديث            � هذا ال عالقة له باملوضوع ألنه        -أ  
أيها الناس إا كانت أبينت يل ليلة القدر وإين خرجت ألخربكم ـا فجـاء               ي((  قال   �مسلم أنه   

  ٢احلديث ...)) رجالن حيتقان معهما الشيطان فنسيتها
د هنا ماملعتهو ن ذكري هذا عأي فرفع تعيينها    )) فرفعت  (( قوله  : "  قال ابن حجر العسقالين    -ب  

)) فجاء رجالن حيتقـان  : ((  القصة قالوالسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أيب سعيد يف هذه   
  اهـ ٣))معهما الشيطان فنسيتها (( بتشديد القاف أي يدعي كل منهما أنه احملق 

: "  أنه يف إخفاء ليلة القدر حكمة بالغة وهي اجتهاد الناس يف رمضان التماسا هلا قال ابن حجر            - ج
 لزيادة االجتهاد يف التماسها وإمنا حصل       لكن يف الرفع خري مرجو الستلزامه مزيد الثواب لكونه سببا         

  اهـ ٤ "�ذلك بربكة الرسول 
 بليلة القدر أحدا من الناس حىت نقول بأنه قد خصه ذا العلم بل أخفيت               � مل خيرب رسول اهللا      - د

ليلة القدر عن مجيع الناس وذا يتضح أنه ال حجة يف هذا احلديث من قريب وال من بعيد ولكن هذا          
 .غريق يتعلق بأي شيء ولو كان فيه حتفهالرجل كال

                                     
  ١٨ بغية املستفيد ص  1
 )٢٧٧٤( مسلم ح  2
  ٣٠٣ص  فتح الباري  3
  ٣٠٣ املرجع السابق  4
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 : ا��ج2 ا�!��9 7'�

 �  خص بعض الصحابة ببعض األحكام الشرعية ومثل لـذلك جبعلـه   �وأما احتجاجه بأن النيب 
 :  فباطل من وجوه١٠٧شهادة خزمية بشهادة رجلني إىل آخره ص 

 استثناه من تنفيذ هذا     �نه  أأي   أن الذي خص به هؤالء الصحابة كخزمية وغريه هو أمر تنفيذي             -أ
احلكم عليه ومل خيصهم بشيء من األمور التشريعية أصال ولكن بعض اجلهال قد ال مييـزون بـني                  

 األحكام التنفيذية واألحكام التشريعية 
 هؤالء املذكورين ليس من علم معرفة اهللا وتوحيده وشرعه  إذ هذا ال              � أن ما خص به النيب       -ب  

 .١ن أحد جيوز أن خيص به أحد دو
قال قلت لعلي ابن     � أنه ما خصهم بعلم معني وال خص به أقرب الناس إليه فعن أيب جحيفة                -ج  

ال والذي فلق احلبة وبرأ :( قال)  هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهللا : (  � أيب طالب
ومـا يف هـذه   : ( قلت) النسمة ما أعلمه إال فهما يعطيه اهللا رجال يف القرآن وما يف هذه الصحيفة    

 ٢متفق عليه وهذا اللفـظ للبخـاري        ) الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر           
 من زعم أن عنـدنا      :قالفخطب علي ابن أيب طالب      : ولفظ مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال       
 فقد كذب، فيهـا  -ه  وصحيفة معلقة يف قراب سيف   -شيئا نقرأه إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة قال         

 .٣احلديث ...  من اجلراحاتأسنان اإلبل وشيئا
 قد خص بعض الناس بشيء من الوحي ليس هلم فيهـا        � هذه الدعاوى الباطلة بأن رسول اهللا        -د  

 �هذا تصريح من علـي      " سلف إال الشيعة الرافضة الباطنية قال النووي يف شرح احلديث السابق            
 بأمور كثرية   � أوصى إليه النيب     �شيعة وخيترعونه من قوهلم أن عليا       الوبإبطال ما تزعمه الرافضة     

 خص أهل البيت مبا مل يطلع غريهـم وهـذه   �من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه   
 اهـ ٤" هذا �  عليدعاوى باطلة واختراعات فاسدة ال أصل هلا ويكفي يف إبطاهلا قول

 يسـر  �ما كان الـنيب  : د علي بن أيب طالب فأتاه رجل فقال   عن أيب الطفيل قال كنت عن      -هـ  
 يسر إيل شيئا يكتمه الناس غري أنه حدثين بكلمات أربـع         �إليك ؟ قال فغضب وقال ما كان النيب         

لعن اهللا من لعن والده ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا           : (( قال: ما هن يا أمري املؤمنني ؟ قال      : فقال: قال
 ويف رواية له عن أيب الطفيل       ٥رواه مسلم   )) حمدثا ولعن اهللا من غري منار األرض        ولعن اهللا من آوى     

 بشيء مل يعم به الناس كافة       �ما خصنا رسول اهللا     :  بشيء ؟ قال   �سئل علي أخصكم رسول اهللا      

                                     
  ١٥٧ التجانية علي دخيل اهللا ص  1
  )٣٠٤٧(  البخاري يف اجلهاد باب فكاك األسري 2
  )١٣٧٠(  صحيح مسلم ح  3
  ٨٥٥ النووي صحيح مسلم ص  4
 )١٩٧٨(  مسلم يف األضاحي باب حترمي الذبح لغري اهللا   5
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لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن       (( إال ما كان يف قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها             
  ١))  سرق منار األرض ولعن اهللا من لعن والده ولعن اهللا من آوى حمدثا اهللا من

 : ا��ج2 ا��ا�< 7'�

 عليه كان خيص ببعض األمور بعض الصحابة دون بعض والدليل على هذا             �أن النيب   : " وأما قوله 
م  سرا فما أخربت به أحدا بعده ولقد سـألتين أ � أسر إيل النيب   �ما يف الصحيحني من قول أنس       

 .سليم فما أخربا به
 مجيعا مل تغادر منا واحـدة فأقبلـت         �وفيهما من قول عائشة رضي اهللا عنها إنا كنا أزواج النيب            

 فلما رآها رحب، قـال  �فاطمة عليها السالم متشي ال واهللا  ال ختفى مشيتها من مشية رسول اهللا               
 بكاء شديدا فلما رأى حزا سـارها        مرحبا بابنيت مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله مث سارها فبكت           

 من بيننا مث أنت تبكني فلما       �الثانية فإذا هي تضحك فقلت هلا أنا من بني نسائه خصك رسول اهللا              
 سره فلما تويف قلت هلا      � سألتها عما سارك قالت ما كنت ألفشي على رسول           �قام رسول اهللا    

اآلن فأخربتين قالت أما حني سارين يف األمر        عزمت عليك مبايل عليك من احلق ملا أخربتين قالت أما           
األول فإنه أخربين أن جربيل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة وقد عارضين العام مـرتني وال أرى                  
األجل إال قد اقترب فاتق اهللا واصربي فإين نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكائي الذي رأيت فلما                  

ال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه           رأى جزعي سارين الثانية قال يا فاطمة أ       
 .١٠٨اهـ ص ) األمة 

 : واحتجاجه مردود من وجوه
 وإال فلو كان من العلم ما وسـع أنسـا           � أما حديث أنس فالسر الذي فيه مما خيتص بنسائه           -أ  

...  أمـي   يف حاجة فابطأت علـى     �بعثين رسول اهللا    (  ومما يدل على ذلك رواية مسلم        ٢كتمانه
 احلديث ... فأرسلين يف رسالة فقالت أم سليم ما حبسك(  ويف مسند أمحد عن أنس ٣احلديث 

 أرسله يف بعض أموره اخلاصة كشؤونه األسرية وهذا ال عالقـة لـه       � فهذه الطرق تبني أنه      -ب  
 . زقةبكتمان شيء من شرع اهللا عن األمة اثنا عشر قرنا مث خيص به أمثالكم من املبتدعة املستر

 إىل  � أما حديث عائشة يف قصة فاطمة الزهراء فال حجة فيه أصال ألن األمور اليت أسر ـا                   -ج  
فاطمة رضي اهللا عنها ال عالقة هلا بالناحية التشريعية التعبدية ألن الذي أسر إليها هو دنو أجله وأا                  

 . سيدة نساء األمة

                                     
  املصدر السابق  1
  ٢٧٥١ فتح الباري ص  2
  )٢٤٨٢( حيح مسلم ح  ص 3
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فاته وعلمه كل الناس فأين ذلك من اـامكم   إليها بعد و� مث إن فاطمة قد ذكرت ما أسر به          -د  
 بكتمان صالة الفاتح ملا أغلق مث زدمت على ذلك بادعاء أا من كالم اهللا تعاىل وأـا                  �رسول اهللا   

وإن صالة الفاتح ملا أغلق أفضل من : " قال التجاين. أفضل من مجيع الصلوات بل ومن مجيع العبادات
 ١.ع وجوه الرب على العموم واإلطالقمجيع وجوه األعمال والعبادات ومجي

�'7 @��Aا��ج2 ا� : 

 � حفظت عن رسول اهللا      � كتم بعض الشرع حبديث أيب هريرة        �وأما احتجاجه على أن النيب      
 فال حجة لك فيه     ١٠٨جرايب علم أما أحدمها فبثثته وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم اهـ ص               

 : من وجوه
ومحل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على األحاديث اليت فيهـا تبـيني    : " ين قال ابن حجر العسقال    -أ  
 أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكين عن بعضه وال يصرح به خوفا علـى      يماأس

. يشري إىل خالفة يزيد بن معاويـة      ) أعوذ باهللا من رأس الستني وإمارة الصبيان        ( نفسه منهم كقوله    
  اهـ  ٢" هـ ٦٠سنة ألا كانت 

 .وهكذا تعلم أن العلماء متفقون على أن الوعاء املكتوم ليس مما يتعلق بالشرع أصال
 وإمنا قال ذا التحريف الذي ذهبت إليه أضل الناس وهم الباطنية املالحدة فجئـتم تقتفـون                 -ب  

جعل الباطنيـة   : " نير قال العالمة ابن امل    � بأس للظاملني بدال     �آثارهم تاركني هدي السلف الصاحل      
هذا احلديث ذريعة إىل تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إمنـا                

أي قطع أهل اجلور رأسه إذا مسعوا ) قطع ( حاصله اإلحنالل من الدين قال وإمنا أراد أبو هريرة بقوله        
  اهـ  ٣"عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم 

ما كان ليكتم شيئا من الشرع وهو القائل إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولوال                أن أبا هريرة     -ج  
إىل -... إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى�: آيتان يف كتاب اهللا ما حدثت حديثا مث يتلو   

 ٤. احلديث� الرحيم -قوله
 تعاىل عكس صالتكم املزعومة      جهل ما كتمه أبو هريرة ال يضر املؤمن وليس مما يقرب إىل اهللا             -د  

 . اليت تفضلوا على القرآن وغريه من الكتب السماوية كما تقدم
 : ا��ج2 ا���دس 7'�

وما فيه من قول أيب الدرداء لعلقمة أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي ال يعلمـه                 " وأما قوله   
 ".غريه يعين حذيفة 

                                     
 .١/١٠٣ جواهر املعاين   1
  ١/٣٤٨ فتح الباري  2
  املرجع السابق   3
 . )٢٤٩٢( وصحيح مسلم  ) ١١٨(  صحيح البخاري ح  4
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 مبا هو كائن إىل أن تقوم الساعة فما منـه           � ويف صحيح مسلم عن حذيفة قال أخربين رسول اهللا        
  ١٠٨شيء إال قد سألته عنه إال أين مل أسأله ما خيرج أهل املدينة من املدينة اهـ ص 

 :والرد عليه من وجوه
  اهـ ١" من أحوال املنافقني �واملراد بالسر ما أعلمه به :"  قال احلافظ-أ 

يف أصحايب اثنا عشر منافقا فـيهم       : (( �النيب  قلت دليل ذلك ما روى مسلم عن حذيفة قال قال           
وأربعـة مل   ... )) مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط مثانية منهم تكفيهم الدبيلة               

  . ٢أحفظ ما قاله شعبة فيهم
 عـن   � مما يؤيد ذلك أن عمر كان ال يصلي على من مل يصل عليه حذيفة لنهي رسول اهللا                   -ب  

  ٣. املنافقني وجهل املؤمن بأمساء املنافقني ال يضرالصالة على 
 كل  � حذيفة من الفنت اليت تكون بني يدي الساعة فقد أخرب به             � أما ما أخرب به رسول اهللا        -ج  

 �قام فينـا رسـول اهللا    :(   قال �الصحابة يف درس عام يف املسجد النبوي الشريف فعن حذيفة           
 إىل قيام الساعة إال حدث به حفظه من حفظه  ونسيه مـن             مقاما ما ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك       

 الفجـر وصـعد   � وعن أيب زيد عمرو ابن أخطب قال صلى بنا رسول اهللا     ٤). احلديث  ... نسيه
املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر فرتل فصلى مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر مث نزل فصلى 

وكـال  ) أخربنا مبا كان ومبا هو كائن فأعلمنا أحفظنـا     مث صعد املنرب فخطبنا حىت غربت الشمس ف       
  ٥احلديثني يف صحيح مسلم 

 .  هذه التفاصيل املتعلقة بالفنت ال ينبين عليها حكم شرعي أصال  ومن جهلها ال يضر ذلك إميانه-د 
 : ا��ج2 ا����< 7'�

العلم قوما دون   باب من خص ب   : وقد بوب البخاري يف كتاب العلم من صحيحه فقال        : " وأما قوله 
اهـ ص . قوم كراهية أن ال يفهموا وقال علي حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله   

١٠٩  
 : والرد عليه من وجوه

ليبني أا مسألة تـدرج فقـط   " كراهية أن ال يفهموا "  هذه مغالطة مكشوفة ألن البخاري قال        -أ
 له عن هذا العلم ولكـن  ااب سبويه لكان ذلك فتنة له وصدفاملبتدئ يف علم النحو لو ابتدأت له بكت 

                                     
  ١٦٨٨ فتح الباري ص  1
  ) ٧٠٣٥(  صحيح مسلم ح  2
  ١١٣ ـ ١١٢ جمموعة الرسائل واملسائل ص  3
  )٧٢٦٣(  صحيح مسلم ح  4
  ) ٧٢٦٧( ابق ح  املصدر الس 5
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تبدأ له بالكتب الصغرية مث املتوسطة مث الكبرية وتقدم أسهلها عبارة وأقرا فهما وهلذا قـال علـي                  
 . األثر... حدثوا الناس مبا يفهمون

دته قال ابـن     يف عقي  ايضر جهله ال   وأن هذا يف املسائل اليت ال يتعلق ا صحة عبادة املسلم و            -ب  
ما أنـت   (وفيه دليل على أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة ومثله قول ابن مسعود                : " حجر

رواه مسلم وممن كره التحديث بـبعض       ) حمدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة           
يث الصفات وأبو   دون بعض أمحد يف األحاديث اليت ظاهرها اخلروج على السلطان ومالك يف أحاد            

  ١يوسف يف الغرائب 
 أن املراد من ترك حتديث بعض الناس أي من ال يستطيع فهم ذلك اخلرب أو من سيتأوله على ما                    -ج  

: يقوي به بدعته ومذهبه أي أن العربة إمنا هي جبلب املصلحة ودرء املفسدة قال ابن حجر العسقالين                
 وظاهره يف األصل غري مراد فاإلمساك عنه عند         وضابط ذلك أن يكون ظاهر احلديث يقوي البدعة       " 

   اهـ ٢"من خيشى عليه األخذ بظاهره مطلوب 
�'7 � : ا��ج2 ا�!��

 كان هديه أنه إذا أخرب أحدا من الصحابة بفضل كثري يف مقابلة عمـل يسـري       �وأما قوله أن النيب     
 . استكتمه عليه خشية أن يتكل الصحابة على ذلك العمل اليسري

 : ه من وجوهالرد علي
ما من أحد يشهد أن ال إلـه إال اهللا          (( ممنوع ألنه استدل عليه حبديث      " مقابل عمل يسري    " قوله   -أ

وهذا ليس عمال يسريا ألنه يشمل كل )) وأن حممد رسول اهللا صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار       
ه فتدخل فيه كل عبادة والشرط      اإلسالم فالشرط األول من الشهادتني يف توحيد العبادة وإخالصها ل         

 يف اإلتباع يف كل صغرية وكبرية، ولكن املشكلة أنك ال تفهم معىن الشهادة وتظنها �الثاين توحيده  
 . جمرد ألفاظ يترمن ا وتلحن يف املناسبات

 كتم هذه األمور ملا اطلعت عليها أنت وأمثالك من اجلهلة األغبياء بل حدث          � لو كان هديه     -ب  
 .٣د جم من الصحابة حىت تواتر اخلرب وأشتهربذلك عد

 يف حديث أيب هريرة عند مسلم أنه أرسل أبا هريرة بنعله يبشر املوحدين باجلنة حىت بني له عمر         -ج  
أن احلكمة تقضي أن ال يفعل ذلك حىت ال يتكل الناس وقد ذكرت احلديث ألنك حاطب ليل تقـرأ     

 . ما ال تفهم ورف مبا ال تعرف

                                     
 .٣٥٣فتح الباري ص  1
 .املرجع السابق 2

٤٩ ونظم املتواتر ص٣٣ انظر األزهار املتناثرة ص 3  
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 بني العامة من أجل أن يغلبوا يف احلياة جانب اخلوف على الرجاء ال أنـه       � مل يشعه النيب      وإمنا -د  
 أنه كان حيفظ علما خياف ومعىن تأمث معاذ: " ا قال النووي وهلذا أخرب به معاذ عند موته تأمث �كتمه  

تبليـغ سـنته    يف �فواته وذهابه مبوته فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن مل ميتثل أمر رسول اهللا         
 ١" مل ينهه عن اإلخبار ا ي حترمي �فيكون آمثا فاحتاط وأخرب ذه السنة خمافة اإلمث وعلم أن النيب    

 اهـ 
ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشري كان على الترتيـه ال علـى              : " وقال ابن حجر  

خرب به من ال خيشى عليه ذلك       االتكال فأ أو عرف أن النهي مقيد ب     التحرمي وإال ملا كان خيرب به أصال        
  اهـ٢"وإذا زال القيد زال املقيد واألول أوجه 

 

                                     
  ١١٤ النووي على مسلم ص  1
  ٣٥٣ فتح  الباري ص  2
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 : قال مفتاح التجاني
 "    ���HK%� أن �=ل ا�	ث��� � آ�ن �����  %iا ا��#6 ا��K(خ� �� �% ا���a 1 ر�� �  (ن ا�	9

� ذ��- ا�=��� ^ إش�`�ل    ا� �	%; وأ�* �; یiآ�K� ;%� Y(خ�Y و�م وج=د �� یY�%Z ا� ��� یی    � *
    �ی$ أ�U أ�* ���* �ن ا�	9� �� �����aا� �� ���   (  ���ل �����a 1 ی=���    � ث�9 ��=�)�E� ^

     ;`� *K	�  ^ء إ���� ��� ش��ء ��; أآ��      (:  ���ل �وث�9 ��%�� �� �ی$ أ>��ء  	� أ �  `� أ�* ) ش
� ���=م �=��* ش��ء ��� ه�iی�      وهiا ا�@�9 ا���K(خ� داخ�6 ��   ) أریK* إ^ � رأی�K� *K ا�H	1 وا�	�ر         

 �����aی��0 ا�  ١١٢ا هـ ص  "ا��
 : وا��د 2�67 �� وج�=

 كان عاملا بفضل الفاتح ومل يذكره للصحابة وهو تعريف الكتمـان متامـا وال          � قوله أن النيب     -ا  
 .  يف التبليغ�يشك مسلم يف كفر من ام رسول اهللا 

صريح يف تفضيل التجاين الصحابه وأتباعه " ى يديه  وعدم وجود من يظهره اهللا عل     "  وأما قوله    -ب  
على الصحابة رضوان اهللا عليهم وهذا غاية االستهزاء بالصحابة وسبهم واحتقارهم وهذا كفر بإمجاع 

 . أهل اإلسالم
وكذلك نقطع بتكفري كل قائل قوال يتوصل به إىل تضليل األمة وتكفـري             : "  قال القاضي عياض   -

 ـ اه١... "مجيع الصحابة
إن سب اجلميع بال شك أنه كفر وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو              : "  يقول السبكي  -

  اهـ  ٢" فال شك يف كفر الساب �صحايب ألن ذلك استخفاف حبق الصحبة ففيه تعرض إىل النيب 
معاوية  أبا بكر أو عمر أو عثمان أو         �من شتم أحدا من أصحاب حممد       "  وقال مالك رمحه اهللا      -
 وإن شتهم بغري هذا من مشامتة الناس نكل  على ضالل وكفر قتلوا كان: عمرو بن العاص فإن قال   أو

  اهـ ٣ "نكاال شديدا 
عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على اإلسالم وسئل عمن يشتم "  وسئل اإلمام أمحد -

  اهـ ٤" عثمان فقال رمحه اهللا هذه زندقة 
طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة املسلمني ألن الطعن ال      فمن  : "  قال الذهيب  -

يكون إال عن اعتقاد مساويهم وإضمار احلقد فيهم وإنكار ما ذكره اهللا يف كتابه من ثنائه عليهم وما                  
  اهـ ٥... " من ثنائه عليهم وبيان فضلهم ومناقبهم�لرسوله اهللا 

                                     
  ٢/١٠٧٢ الشفاء  1
  ٢/٥٧٥ فتاوي السبكي  2
  ٢/٥٩٩  الشفاء 3
  ٤٩٣ انظر السنة للخالل ص  4
  ٢٨٥ الكبائر للذهيب ص  5
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تجاين ما عجز عن محله ذلك اجليل الفريد الـذي مل يـر              أن حيمل أتباع ال    أحد كيف يتصور    -ج  
التاريخ مثله جيل الصحابة فهذا الكالم السخيف لو قيل ألسخف الناس أسخف ما شئت واجتهد ملا                

 . هاستطاع أن يأيت مبثل
ما من (( وحديث )) ال تسألوين عن شيء ((  وأما قوله أن هذه الفرية السخيفة داخلة يف عموم       -د  

وثان سيقول إا تـدخل     ون ألن املدعي تأليه الكواكب واأل     فهذا هو غاية اجلن   )) ن رأيته   شيء مل أك  
 . يف عموم شيء وكفى بقول يؤول إىل تصحيح عبادة األوثان وغريها من سائر الضالل بطالنا

)) أنتم أعلم بأمور دنيـاكم      ((  قد قال هلم     � واملعىن بقوله شيء أي مما يتعلق بالشرع ألنه          -هـ  
 . ١ يف صحيح مسلم كما

 : ا��ج2 ا���;< 7'�

 :  ولقد أحسن العالمة أدييج بن عبد اهللا الكمليلي يف رده عليكم يف هذه املسألة حيث قال
ــنيب  ــان للـ ــبة الكتمـ ــدعي     ونسـ ــاكر الب ــن من ــد م  تع
ــحابة  ــن الص ــني ع ــورده ص ــابة  ف ــص باالص ــى وخ ــا ادع  فيم

ــول كوذا ــى الرس ــا عل ــايف م  الترتيـــلإال الـــبالغ حمكـــم   ين
 ٢ديــن املخــاطبني أو مــن يرســل واليــوم أكملــت لكــم واملكمــل

 

                                     
  )٦١٢٦( ح ...  صحيح مسلم الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا 1

٧١ مشتهى اخلارف ص  2  
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 اد��ء ا������8 أن ا�"
�ر �&�60ن �� ا�&�ر 
 : قال مفتاح التجاني

� ج              " �� ج�=اه� ا������� ����HKا� z��?=ل ا��� ���ض ���Wه6 ا���Hا ا�iاض ه�K�٦٤ ص ١وأ�� ا *�Zو�� )    و��


L أن  �x أ��=ال ا��   �Mأه6 ا�� x�  ا�و���ت             ذآ� x��  ��� ;%���� ���Wی ;�%�� أه�6 ا�	��ر ��� ا�`���ر أ��1 ���
�=ن آ��	�
; ^ ی�E=ن  (��; ا��iاب ث; ��#�  �� أیی%; أ�=اع ا���0ر وا���آ6 ��(آ�=ن ��� <�ی�1 أ<�ا��%; ث�;      =`��

 . ١١٤ اهـ ص )"...ی��M=ن �� ��- ا�E`�ة ���ج�=ن إ�� ا��iاب
�ا��د 2�67 أآ!� �� أر��1� وج�5 ت�ج< إ��'7 Nإ� P�<ج: 

 :ا��ج2 ا8ول
مل مل تذكر بداية الكالم أم حذفته ملا فيه من الكفر الصريح إذ صرح مبحبة اهللا للكفار ورد صـريح                    

 فيما ذكره يف شرح هذه اآلية املتقدمة من �وقد استدل شيخنا : " القرآن الكرمي وإليك نص كالمه
 ورمحيت وسعت كل شيء فسـأكتبها  �: ه سبحانهأن الكفار داخلون يف حيطة حمبة اهللا ورمحته بقول       

 معناه فسأكتبها خالصة من العذاب للذين يتقون دلت اآلية على أن خلق اهللا �  قال  �للذين يتقون   
 عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل �: قسمان القسم املرحوم املعذب فقال سبحانه وتعاىل

 فسأكتبها  �ال عذاب فقال سبحانه وتعاىل يف حقهم          وأما الصنف الثاين الذي هو مرحوم ب        �شيء  
 والذين كفروا بآيات اهللا ولقائـه       �:  وما ورد مما يناقض عموم الرمحة يف قوله تعاىل         �للذين يتقون   

 فالرمحة يف هذه اآلية اليت يئسوا منها هي اجلنة فقط �أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم 
وليست اجلنة هي غاية رمحة اهللا تعاىل فإن رمحة اهللا تعاىل ال حتـيط ـا                فإا حمرمة على كل كافر      

 إخل اهـ ... العقول يرحم الكفار حيث يشاء وقد ذكر بعض أهل احلقائق
 : ا��ج2 ا�!���

 .هذا الكالم صريح يف حمبة اهللا للكفار وقد قدمنا األدلة القطعية على كفر معتقد ذلك وهللا احلمد
 : ا��ج2 ا�!��9

ون هذا الكالم كما ترى هو الدعوة إىل الكفر وصد الناس عن اإلسالم ألنه يقول هلـم أـم                   مضم
 .مرحومون منعمون يف نارهم

 : ا��ج2 ا��ا�<

إنكار الوعيد وإمنا يتخرج ذلك على عقيدم يف وحدة الوجود فالكون كله مؤمنه             يف  ح  كالمه صري 
 هو أول من أدخل هذه الفكرة إىل املسلمني مـا           وكافره هو اهللا وهلذا قال أبو يزيد البسطامي الذي        

ما النار ؟ ألستندن إليها غدا وأقول اجعلين فداءا ألهلها وإال بلعتها ما اجلنة ؟ لعبة صـبيان                  : " نصه
  اهـ   ١"ومراد أهل الدنيا 

                                     
 ١٣/٨٨ سري أعالم النبالء  1



219 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

@��Aا��ج2 ا�:  
 .واعلم أن إنكار الوعيد كفر خمرج من اإلسالم إمجاعا

كذلك من أنكر اجلنة أو النار أو البعث أو احلساب أو القيامة فهو كافر              و: "  قال القاضي عياض   - أ
بإمجاع للنص عليه وإمجاع األمة على صحة نقله متواترا وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قـال إن                 
املراد باجلنة والنار واحلشر والنشر والثواب والعقاب معىن غري ظاهر وأا لذات روحية ومعان باطنة               

  اهـ ١"ى والفالسفة والباطنية وبعض املتصوفةكقول النصار
وأن ما يف القرآن من أمور اجلنة من أكل وشرب ومجاع واحلـور العـني               : "  وقال ابن حزم   -ب  

فمـن  ... والولدان املخلدين ولباس وعذاب يف النار بالزقوم واحلميم واألغالل وغري ذلك فكله حق            
  اهـ ٢"  القرآن والسنة واإلمجاع خالف شيئا من هذا فقد خرج عن اإلسالم خلالفه 

  ٣.  ذكر ابن جنيم كفر من أنكر اجلنة أو النار أو احلساب كما يكفر من انكر الوعد والوعيد-ج 
  اهـ ٤" أو أنكر وعدا أو وعيدا يكفر إذا كان اجلزاء ثابتا بالقطع "  جاء يف الفتاوي البزازية -د 

والذي خنتـاره   : مث قال ...روحية وأن النار شقاء نفسي    من زعم أن اجلنة لذة      : "  قال الغزايل  -هـ  
ونقطع به أنه ال جيوز التوقف يف تكفري من يعتقد شيئا من ذلك ألنه تكذيب صريح لصاحب الشرع                  

  اهـ ٥"وجلميع كلمات القرآن من أوهلا إىل آخرها 
ر ا لكن قال املـراد  ويكفر إن أنكر اجلنة أو النار أو احلساب أو العقاب أو أق         : "  قال الشربيين  -و  

  اهـ ٦"ا غري معانيها 
وقد يقول حذاق هؤالء من االمساعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون : "  وقال ابن تيمية   -ز  

إن الوعيد الذي جاءت به الكتب اإلهلية إمنا هو ختويف للناس لترتجر عما يت              : وهم غالية املرجئة  
وهؤالء هم الكفار برسل اهللا وكتبه واليوم اآلخر املنكرون ألمره          .. .عنه من غري أن يكون له حقيقة      

  اهـ ٧"ويه ووعده ووعيده 
  ٨. السخرية بالوعد أو الوعيد:  وذكر البهويت أن مما يوجب الردة-ح 
أو قال الثواب والعقاب ... ال خالف يف تكفري من نفى الربوبية أو الوحدانية: "  وقال ابن جزي-ط 

  اهـ ٩"معنويان 

                                     
 ٢/١٠٧٧ الشفاء  1
  بتصرف يسري ٢٢١ الدرة  2
  فما بعدها ٥/١٢٩ انظر البحر الرائق  3
4  ٣/٣٢٣ 
 بتصرف  ١٥٣ فضائح الباطنية ص  5
  ٣٧٤ ـ ٣٥٧ واإلعالم البن حجر اهليتمي ص ٤/١٧٥ وانظر قليويب وعمرية ٤/١٣٦ مغين احملتاج  6
 بتصرف  ١٩/١٥٠ جمموع الفتاوى  7
  ٦/١٧٠ انظر كشاف القناع  8
  بتصرف ٣١٣ القوانني الفقهية  9
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 : ا��ج2 ا���دس

انظر كيف يتالعب بالقرآن وحيرفه كما يشاء ويصرفه عن ظاهره بغري برهان وال شك أن هذا مـن                  
 . الباطنيةوالتفسري بالرأي املذموم قطعا بل من اإلستهزاء بالقرآن ألنه من جنس تأويل القرامطة 

 :ا��ج2 ا����<

 ما يف هذا من الكفر الصريح املكذب للقـرآن          �د  فانظروا يا أمة حمم   :" قال الشيخ إبراهيم القطان   
 والذين كفروا بآياتـات اهللا ولقائـه       �: العزيز جبعل رمحة اهللا تنال الكفار يف اآلخرة وقد قال تعاىل          

  اهـ  ١.� كما يئس الكفار من أصحاب القبور �  وقال تعاىل �أولئك يئسوا من رمحيت 
� :ا��ج2 ا�!��

حجة عليه من كتاب وال سنة وال قول صاحب وال تابع وال أثارة عـن     وقصره للرمحة على اجلنة ال      
 .أحد من علماء اإلسالم وإمنا هي من وحي الشيطان عليه وعلى شيخه ابن عريب

 :ا��ج2 ا���;<

قد بلـغ   فأما قوله بتوقف العذاب عن أهل النار والتنعم فيها بأكلهم ما يشاؤون من الثمار واملآكل                
 . وإنكار املعلوم من الدين ضرورةي ومعاندتهالغاية يف معارضة الوح

  ].٧ -٦الغاشية  [ � ليس هلم طعام إال من ضريع ال يسمن وال يغين من جوع �:  قال تعاىل- 
 ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا قـالوا إن      �:  وقال -

  ]. ٥٠األعراف  [ �اهللا حرمهما على الكافرين 
  ]. ٢٥النبأ  [ � ال يذوقون فيها بردا وال شرابا إال محيما وغساقا �:  وقال-
  ].٤٤الدخان  [ � إن شجرة الزقوم طعام األثيم كاملهل يغلي يف البطون كغلي احلميم �:  وقال-
  ]. ٣٧-٣٥احلاقة  [ � فليس له اليوم ههنا محيم وال طعام إال من غسلني �:  وقال-
  ].١٣-١٢املزمل  [ �إن لدينا أنكاال وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما  �:  وقال-
 مث إنكم أيها الضالون املكذبون آلكلون من شجر من زقوم فمـالئون منـها البطـون                 �:  وقال -

  ].٥٦ - ٥١الواقعة  [ �فشاربون عليه من احلميم فشاربون شرب اهليم هذا نزهلم يوم الدين 
  ]١٧٤البقرة  [ �لون يف بطوم إال النار  أولئك ما يأك�: وقال
  ].١٠النساء  [ � إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوم نارا �: وقال

�E�1ا��ج2 ا� : 

وقد صرح أن الكافر مرحوم منعم كاملؤمن إال أن املؤمن ال يسبق نعيمه عذاب عكس الكافر وهذه                 
 .  يعتقد أن الكل مؤمنون تبعا لعقيدة وحدة الوجودهي مرتلة املؤمن الفاسق ألنه

                                     
  ٦٠٥ خمازي الويل الشيطاين امللقب بالتجاين   ذيل مشتهي اخلارف ص  1
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 :ا��ج2 ا�:�دي 7'�

 وقال الـذين يف     �: وأما ادعاؤه ختفيف العذاب عن الكفار يف بعض األوقات فهو باطل لقوله تعاىل            
النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب قالوا أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينـات                  

 ال يقضـى    �: وقال ]  ٥٠-٤٩غافر   [ �لوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضالل         قالوا بلى قا  
  كلما �: وقال ]  ٣٦فاطر  [ �عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاا كذلك جنزي كل كفور        

 كلمـا خبـت     �: وقال ] ٥٦النساء   [ �نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب        
  ]. ٩٧ اإلسراء  [�زدناهم سعريا 
 : ا��ج2 ا�!��� 7'�

فقوله نضجت جلودهم ظاهرها أن اإلحساس باألمل ينقطع يف حلظـة نضـج    : " قول مفتاح التجاين  
 كلما خبت زدناهم سعريا �: اجللود ولذا قال تعاىل بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب وقوله تعاىل

 اهـ ... "  أهل النار حالة خبوها  ظاهر يف ختفيف العذاب عن� كلما خبت � فقوله �
 : وهذا باطل من وجوه

 هاتني اآليتني صرحيتني يف استمرار العذاب للكافرين يف النار وعدم ختفيفه أبدا وقـد تضـافرت         -أ  
 .اآليات القرآنية على ذلك وخري ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه

 �خرة فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون  أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآل �:  قال تعاىل  -
  ].٨٦البقرة [ 
 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني خالدين �:  وقال-

  ].١٦٢ - ١٦١البقرة  [ �فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون 
واملالئكة والناس أمجعني خالدين فيها ال خيفف عنهم         أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا        �:  وقال -

  ].٨٨ - ٨٧آل عمران  [ �العذاب وال هم ينظرون 
  ].٨٥النحل  [� وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم والهم ينظرون �:  وقال-
كذلك  والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاا                �:  وقال -

  ].٣٦فاطر  [ �جنزي كل كفور 
 وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب قالوا أومل تـك        �:  وقال -

 - ٤٩غـافر   [ �تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضـالل             
٥٠.[  
من نار يصب من فوق رؤوسهم احلميم يصهر به ما يف            فالذين كفروا قطعت هلم ثياب       �:  وقال -

بطوم واجللود وهلم مقامع من حديد كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
 . واآليات يف هذا املعىن كثرية معلومة ] ٢٢ - ١٩احلج  [ �احلريق 
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هذا : " فيفه حلظة واحدة قال الرازي     أما اآلية األوىل فهي صرحية يف استمرار العذاب وعدم خت          -ب  
استعارة عن الدوام وعدم االنقطاع كما يقال ملن يراد وصفه بالدوام كلما انتهى فقد ابتدأ وكلمـا                 

 يعين  � كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها        �وصل إىل آخره فقد ابتدأ من أوله فكذا قوله          
ك أعطيناهم قوة جديدة من احلياة حبيث ظنوا أـم       كلما ظنوا أم نضجوا واحترقوا وانتهوا إىل هال       

  اهـ  ١" بيان دوام العذاب وعدم انقطاعهاملقصوداآلن حدثوا ووجدوا فيكون 
 أن املعروف املشاهد أن تبديل اجللد إمنا يكون مما حتته من اللحم فكلما احترق جزء من اجللـد  -ج  

ف من اجللد األصلي وأشد حساسية وتـأثرا    فالذي يليه من اللحم قد صار جلدا تلقائيا ويكون أضع         
   اهـ٢"أنه تعاىل يبدل اجللود من حلم الكافر فيخرج من حلمه جلد آخر : " بالعذاب قال السدي

 صرحية جدا ألا تدل على أم حيسون بالعذاب أبد الدهر           � ليذوقوا العذاب    � وقوله يف اآلية     -د  
 ليذوقوا �قوله : ق ألنه يف األول أشد عادة قال الرازيكإحساسهم به ألول مرة وهو املعرب عنه بالذو

 أي ليدوم هلم ذوقه وال ينقطع كقولك للمعزوز أعزك اهللا أي أدامك على العز وزادك فيه                 �العذاب  
 اهـ ٣ ذه احلالة اجلديدة العذاب وإال فهم ذائقون مستمرون عليه� ليذوقوا �وأيضا املراد 

ليس لبيان قلته بل لبيان أن إحساسهم بالعذا        ن إدراك العذاب بالذوق     والتعبري ع : " وقال أبو السعود  
من حيث أنه ال يدخله نقصان بدوام املالمسة أو لإلشعار مبرارة يف كل مرة كإحساس الذائق باملذوق  

 . اهـ٤"را  القوة الذائقة أشد احلواس تأثالعذاب مع إيالمه أو التنبيه على شدة تأثريه من حيث أن
اآلية الثانية فهي يف معىن اآلية األوىل ألن النار ما خبت إال لنضج اجللود ألن ذلك هـو                   أما   -هـ  

 وزيادة سعريها بـأن     � وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا       � � وقودها الناس واحلجارة     �وقودها  
 بأن  أي كلما سكن هلبها� كلما خبت زدناهم سعريا �:" يبدل اهللا هلم جلودا غريها قال أبو السعود

 .أكلت جلودهم وحلومهم ومل يبق فيهم ما تتعلق به النار وحترقه
 : ا��ج2 ا�!��9 7'�

 قالوا يا ويلنا من �: وأما استدالل مفتاح على أن العذاب خيفف عن الكفار بني النفختني بقوله تعاىل            
 . �بعثنا من مرقدنا 

 : فالرد عليه من وجوه
يه ألنه ال يصدق يف احلالة العادية فكيف إذا كـانوا يف             هذه استدالل بكالم الكفار وال حجة ف       -أ  

ذلك الوقت الذي بلغت فيه قلوم حناجرهم وافئدم هواء بل هم سكارى من شدة هول املوقـف       

                                     
  ٣/٢٣٩ التفسيري الكبري  1

السابق املرجع  2  
  ٣/٢٣٩ املرجع  السابق  3
  املرجع السابق  4
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 ظنوا إلختالط عقوهلم مبا شاهدوا من اهلول ومـا     � من بعثنا من مرقدنا      �: " العظيم قال الشوكاين  
  اهـ ١"ا داخلهم من الفزع أم كانوا نيام

 يف استدالله ذه اآلية تقدمي لظن الكفار يف حالة فزعهم وخوفهم على الكتاب والسنة وامجاع             -ب  
انعقد اإلمجاع على أن الكفار ال تنفعهم أعماهلم وال يثابون عليها بنعيم            : " أهل اإلسالم قال عياض   

  اهـ ٢" وال ختفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض 
ملراد باملرقد هنا املخرج قاله ترمجان القرآن عبد اهللا ابن عباس كما يف البخاري عند تفسري                 أن ا  -ج  

  ٣.هذه اآلية 
وكمسـكن  "  أن املراد باملرقد املضجع هو القرب ألن هذا هو معناه اللغوي قـال يف القـاموس      -د  

 ٥"ضعا وهو القرب وحيتمل أن يكون املرقد مصدرا وحيتمل أن يكون مو"  ويف اللسان ٤" املضجع 
يعتقدون يف  كانوا   يعنون قبورهم اليت     �  قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا       �: "  قال ابن كثري   -هـ  

 قالوا يا ويلنا من بعثنـا مـن         �دار الدنيا أم ال يبعثون منها فلما عاينوا ما كذبوا به يف حمشرهم              ال
  اهـ ٦"بة إىل ما بعده يف الشدة كالرقاد  وهذا ال ينفي عذام يف قبورهم ألنه بالنس�مرقدنا 

هـذا ال   " ومن شدة خيانته يف النقل وحتريفه للكالم حذف بداية كالم ابن كثري كله وبدأ بقولـه                 
 إخل ... ينفي 
 هذه اآلية أجنبية على املوضوع الذي هو عذاب الكفار يف النار واآلية إمنا هي فيما يتعلق بالنفخ                 -و  

 .  جلهله باخللط بني هذا وذاكيف الصور والبعث فقام
 : ا��ج2 ا��ا�< 7'�

أن عرض آل فرعون يف الدنيا على النار وهم يف الربزخ فيه التخفيف البني بالنسبة ملا هم   : " وأما قوله 
 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل           �صائرون إليه يوم القيامة قال تعاىل       

 .١١٦اهـ  �فرعون أشد العذاب 
 : والرد عليه من وجوه

 ال عالقة لآلية مبوضوع ختفيف عذاب الكفار يف نار جهنم وإمنا تتحدث عن عذام الربزخي قبل -أ 
 .أن يردوا إىل عذاب النار وبئس املصري

 ال شك أن عذاب النار ال يقارن بأي عذاب آخر يف الدنيا وال يف الربزخ وهذا ال خيتلف فيـه         -ب  
 .نتطح فيه عرتانشخصان وال ت

                                     
  ٤/٣٧٤ فتح القدير  1
  ٩/١٧٦ فتح الباري  2
  ٦/٢٩ صحيح البخاري  3
  ٢٥٧ القاموس ص  4
  ٣/١٨٣ لسان العرب  5
  ١٠/٣٢ وحنوه عند القرطيب ٤/٢٣٧٠ تفسري ابن كثري  6
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 ما مثلك إال كمن قال فرعون عذب يف الدنيا بالغرق وغريه وهذا العذاب الدنيوي أشد منـه                  -ج  
 .املوضوععذاب النار يف اآلخرة فنقول لك هذا هروب من موضع النقاش إىل ما ال عالقة له ب

�'7 @��Aا��ج2 ا� : 

ا لعذاا عن مجيع املعذبني يف الربزخ مبا يف وإن يف غلق أبواب النار يف شهر رمضان لرفع        : " وأما قوله 
  ١١٦ذلك الكفار ا هـ ص 
 : وهذا مردود من وجوه

 هذا ال عالقة له بتخفيف عذاب الكفار يف النار الذي ادعى شيخكم وقد عودتنا على هروبـك               -ا  
زخ من موضع النقاش عند ما تعوزك احلجة ويدمغك الربهان وهنا هربت إىل ختفيف العذاب يف الرب               

 . حسب دعواك الباطلة
 ال عالقة بني غلق أبواب النار وختفيف عذاب أهل القبور ألنه ال ميتنع عقـال وال شـرعا أن                     -ب  

 . يصلهم يف قبورهم من حرها ومسومها مع غلق أبواا
اهللا أعلـم  - الظاهر أن الكافر يفتح له باب خاص به من النار ليس من أبواا السبعة املعروفـة      -ج  

فينادي مناد من السماء أن كذب أفرشوا له مـن          ( حلديث الرباء الطويل وفيه      -ة ذلك الباب  بكيفي
 .١احلديث ... ) النار وافتحوا له بابا إىل النار فيأتيه من حرها ومسومها

يؤكد أا ليست األبواب السبعة إذ لو كانت هي ملـا  ) افتحوا له بابا إىل النار ( قوله عند كل كافر     
 .  بعد الكافر السابع ألا مفتوحة أصال وحتصيل احلاصل حمالأمر بفتحها

وهذا صريح يف أا ليسـت   ) افتحوا له بابا إىل النار      (  وإذا مات الكافر يف رمضان فإنه سيقال         -د  
 .األبواب السبعة املغلقة يف رمضان

 : ا��ج2 ا���دس 7'�

نار وإىل شيخ اإلسالم وابن القيم مـن        وأما ما نسب إىل شيخه من القول بتأبيد عذاب الكفار يف ال           
 . القول بفناء النار

 : فالرد عليه من وجوه
فيكونون كالنائم ال حيسون بأليم     : "  أن شيخك قصده بعذام غاية النعيم كما تقدم عنه أنه قال           -أ

 " العذاب مث حتضر بني أيديهم أنواع الثمار واملآكل فيأكلون يف غاية أغراضهم 
يقصد شيخك التجاين العذاب احلقيقي للكفار ألنه يعتقد أم اهللا ألنه هو الوجود              ال ميكن أن     -ب  

 .املطلق عنده كما تقدم

                                     
 .٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٨، ٤/٢٨٧وأمحد  ) ٧٥٣(  والطيالسي ح ٤٠ ـ ١/٣٧ واحلاكم ٢٨١/ ٢ انظر احلديث يف أيب داود  1
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فال ميكن أن يعتقد " وإن عبد األوثان من عبدها فما عبدوا غريي   "  لقد قال شيخك كما تقدم       -ج  
نة مث حول هلم نـارهم  مع هذا عذام وإمنا يعتقد أم مرحومون رمحة عامة ال ينقصها إال دخول اجل  

 .إىل جنة يتنعمون فيها وال حيسون بالعذاب
 أما ما نسبت إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ومشس الدين ابن القيم فأثبت العرش مث انتقش ألنك مل                   -د  

تعز شيئا من ذلك إىل شيء من كتبهما املعروفة مع كثرا وإمنا نسبته إىل حادي األرواح فقـط ومل                   
حـادي  ( الصـفحة   بم هذا القول إىل شيخ اإلسالم وال إىل نفسه وعزوك ذلك إليه             ينسب ابن القي  
ليفضحك اهللا على رؤوس األشهاد وإمنا عزاه إىل قـوم مل يـذكرهم              ) ٢٥٢ - ٢٤٩األرواح ص   

 .أصال
 أشفق على الرأس ال تشـفق علـى اجلبـل       يا ناطح اجلبل العايل ليوهنـه      

 : وما أنت إال
ـ      فلم يضرها وأوهى قرنـه الوعـل      ا ليوهنـها    كناطح صـخرة يوم

 لو صح ما قلت عن الشيخني لكنا أول من ينكر عليهما ألننا ال نعتقد فيهما وال فيمن هـو                    -هـ  
أجل منهما من العلماء العصمة من الزلل واخللل خالفا لكم أنتم الذين تعتقدون أن شيخكم أخذ هذه 

 . ن أن تكون خطأ بل هي صواب عندكم يقظة وال ميك�األمور عن رسول اهللا 
 : ا��ج2 ا����< 7'�

كل الشبه الباطلة اليت ذكرت تدور حول ختفيف العذاب على الكافرين لكنك مل تتطرق إىل نعيمهم                
 .  فشبهتك أخص من دعوى شيخكيف النار الذي نص عليه شيخك فيما نقلت عنه

�'7 � : ا��ج2 ا�!��

ن عريب احلامتي فإنه قال إن أهل النار الذين يعذبون فيها من الكفار             قول التجاين هذا إمنا أخذه عن اب      
تتحول طبيعتهم إىل طبيعة نارية فيتلذذون ويتنعمون يف النار ملوافقتها لطبيعتـهم قـال شـارح                أنه  

  اهـ  ١"وهذا قول إمام اإلحتادية ابن عريب الطائي "الطحاوية 
 : قال ابن عريب احلامتي يف كتابه الفصوصو

ــاين  يبق إال صـادق الوعـد وحـده         فلم ــد احلــق عــني تع  ومــا لوعي
ــإم   ــقاء ف ــوا دار الش ــاين   وإن دخل ــيم مب ــا نع ــذة فيه ــى ل  عل
ــاين   نعيم جنـان اخللـد فـاألمر واحـد         ــي تب ــد التجل ــهما عن  وبين
 ٢وذاك له كالقشـر والقشـر صـائن        يسمى عـذابا مـن عذوبـة لفظـه        

 

                                     
  ٣٠٠ وحادي األرواح ص ٤٢٧ شرح الطحاوية  1
  ٩٤ ـ ٩٣فصوص احلكم الن العريب ص  2
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 :  ا���;< 7'�ا��ج2

أن نص كالم التجاين أن الكفار يعذبون أوال مث ينعمون بعد ذلك وال حيسون بأليم العذاب وهذا هو                  
 وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة قل أختذمت عند اهللا            �: نص كالم اليهود عليهم لعائن اهللا تعاىل      

ون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته عهدا فلن خيلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا ما ال تعلم        
  ].٨١ - ٨٠البقرة  [ �فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

  :ا��ج2 ا�1'�ون
حقيقة األمر أم ال يؤمنون باآلخرة أصال فال بعث عندهم وال نشور ألن كل شيء يف الوجود هـو    

ال : "  األمني بن سيدنا فقـال اهللا تعاىل وتقدس عما يقولون وقد صرح ذا أحد أكابرهم وهو حممد   
 قال واإلشارة ذا تفيـد      � فهذا يوم البعث     �بعث يف اآلخرة وإمنا البعث اآلن واستدل بقوله تعاىل          

 .هالقرب وحكاية هذا القول تغين عن رد
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�g>3 ا�>�اج< 
 
 أبو حامد الغزايل/ إحياء علوم الدين  .١
 اإلمام البخاري / األدب املفرد  .٢
 مام النووي اإل/ األذكار  .٣
 حممد بن علي الشوكاين / إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول  .٤
 األلباين / إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  .٥
 ابن عبد الرب / اإلستيعاب  .٦
 املال علي القارئ/ األسرار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة  .٧
 األتيويب / إسعاف ذوي الوطر شرح منظومة األثر .٨
 حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي/ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  .٩

 أيب إسحاق الشاطيب / اإلعتصام  .١٠
 ألمحد بن حجر اهليتمي/ اإلعالم بقواطع اإلسالم  .١١
 األعالم خلري الدين الزركلي  .١٢
  السفياين حممد الطيب بن حممد احلسين/ اإلفادة األمحدية ملريد السعادة األبدية  .١٣
 شيخ اإلسالم ابن تيمية / اقتضاء الصارط املستقيم خمالفة أصحاب احلجيم  .١٤
 القاضي عياض / إكمال املعلم بفوائد مسلم  .١٥
 اإلمام الشافعي / األم  .١٦
 أيب الشيخ / األمثال  .١٧
 ابن جنيم احلنفي / البحر الرائق شرح كرت الدقائق  .١٨
 سف الشهري بأيب حيان أبو عبد اهللا حممد بن يو/ البحر احمليط  .١٩
 احلافظ ابن كثري / البداية والنهاية  .٢٠
 الشوكاين/ البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  .٢١
 حممد العريب السائح الشرقي العمري/ بغية املستفيد بشرح منية املريد .٢٢
 تاريخ ابن معني  .٢٣
 مشس الدين الذهيب / تاريخ اإلسالم  .٢٤
 دي   اخلطيب البغدا/ تاريخ بغداد  .٢٥
 ابن عساكر/ تاريخ دمشق  .٢٦
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 علي بن حممد الدخيل اهللا ) / دراسة ألهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة (التجانية  .٢٧
 احلافظ جالل الدين السيوطي / التحبري يف علم التفسري  .٢٨
 حممد بن عبد القادر اجلزائري / حتفة الزائر يف تاريخ اجلزائر  .٢٩
 الشوكاين/ حلصني حتفة الذاكرين شرح حصن ا .٣٠
 السيوطي/ تدريب الراوي على تقريب النواوي  .٣١
 أيب القاسم الزياين / الترمجانة الكربى يف أخبار املعمور برا وحبرا  .٣٢
 احلافظ املنذري / الترغيب والترهيب  .٣٣
 أمحد توفيق العياد / التصوف اإلسالمي تارخيه ومدارسه وطبيعته وأثره  .٣٤
 مد فهد سقفه حم/ التصوف بني احلق واخللق  .٣٥
 ابن حجر العسقالين/ تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس  .٣٦
 تفسري ابن أيب حامت  .٣٧
 أبو السعود ) / إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي (تفسري أيب السعود  .٣٨
 اإلمام إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي / تفسري القرآن العظيم  .٣٩
  مشس الدين ابن القيم /التفسري القيم  .٤٠
 الفخر الرازي / التفسري الكبري  .٤١
 النسفي) / مدارك الترتيل وحقائق التأويل(تفسري النسفي  .٤٢
 األستاذ حممد رشيد رضا/ تفسريالقرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار  .٤٣
 ابن حجر العسقالين/ تقريب التهذيب  .٤٤
 ابن الديبع / متييز الطيب من اخلبيث  .٤٥
 براهان الدين البقاعي ) / مصرع التصوف (يب على تكفري ابن عريب تنبيه الغ .٤٦
 ابن عراق / ترتيه الشريعة  .٤٧
 ابن حجر العسقالين/ ذيب التهذيب  .٤٨
 احلافظ املزي/ ذيب الكمال  .٤٩
 حممد بن إمساعيل الرشيد / ذيب رسالة البدر الرشيد  .٥٠
 حممد نسيب الرفاعي/ التوصل إىل حقيقة التوسل  .٥١
 سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب/ العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد تيسري  .٥٢
 أيب جعفر حممد بن جرير الطربي/ جامع البيان يف تأويل القرآن  .٥٣
 أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي / جامع العلوم واحلكم  .٥٤
 بو عمر يوسف بن عبد الرب النمري أ/ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله  .٥٥
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 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب/ اجلامع ألحكام القرآن  .٥٦
 ابن األثري / اجلامع لألصول  .٥٧
 السبكي / مجع اجلوامع يف أصول الفقه .٥٨
 أمحد سكريج / جناية املنتسب العاين فيما نسبه بالكذب للشيخ التجاين  .٥٩
 نياس إبراهيم ا/ جواهر الرسائل .٦٠
 علي حرازم بن العريب برادة املغريب الفاسي / جواهر املعاين وبلوغ األماين .٦١
حممد بن حممد الصغري       / اجليش الكفيل ألخذ الثار ممن سل على الشيخ التجاين سيف اإلنكار  .٦٢

 الشنفيطي التيشييت
 مشس الدين ابن القيم / حادي األرواح إىل بالد األفراح  .٦٣
 لى الشرح الكبري للدرديري حاشية الدسوقي ع .٦٤
 جالل الدين السيوطي / احلاوي للفتاوي .٦٥
 العالمة عبد الغين النابلسي احلنفي / احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية  .٦٦
 حصول االماين بتقريظ مشتهى اخلارف اجلاين   .٦٧
 احلافظ أبو نعيم األصبهاين  / حلية األولياء وطبقات األصفياء  .٦٨
 عبد الرمحن البدوي/ وناين خريف الفكر الي .٦٩
 احلافظ جالل الدين السيوطي/ الدر املنثور يف التفسري املأثور  .٧٠
 إنعام اجلندي / دراسات يف الفلسفة اليوناية والعربية  .٧١
 محد فتحا بن عبد الواحد النطيفي / الدرة اخلريدة شرح الياقوتة الفريدة  .٧٢
 بن علي البيهقي احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني / دالئل النبوة  .٧٣
 احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين / دالئل النبوة  .٧٤
 ديوان حممد بن أبن بن أمحيدا .٧٥
 ابن عريب / ذخائر األغالق شرح ترمحان األشواق  .٧٦
 اهلروي / ذم الكالم  .٧٧
 املال علي القاري / الرد على القائلني بوحدة الوجود  .٧٨
حممد فال / كر على الشيخ التجاين من األغالط واألوهام رشق السهام على ما يف كالم املن .٧٩
 ولد عبد اهللا ) أباه (

 عمر ابن سعيد الفويت الطوري / رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم  .٨٠
 اآللوسي/ روح املعاين  .٨١
 عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهيلي/ الروض األنف .٨٢
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 النووي / رياض الصاحلني  .٨٣
 األلباين / ث الصحيحة سلسلة األحادي .٨٤
 األلباين/ سلسلة األحاديث الضعيفة  .٨٥
 الشيخ الطيب بن عمر بن احلسني / السلفية وأعالمها يف موريتانيا  .٨٦
 ابن أيب عاصم / السنة  .٨٧
 أبو بكر اخلالل / السنة  .٨٨
 سنن ابن ماجه  .٨٩
 سنن أيب داود .٩٠
 سنن البيهقي  .٩١
 سنن الترمذي  .٩٢
 سنن الدارمي  .٩٣
 سنن النسائي  .٩٤
 مشس الدين الذهيب/ أعالم النبالء سري .٩٥
 أبو حممد عبد امللك بن هشام احلمريي / السرية النبوية  .٩٦
 أيب القاسم الاللكائي / شرح أصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة  .٩٧
 ابن عالن/ شرح األذكار  .٩٨
 أمحد الدرديري / الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب مالك  .٩٩

  علي بن حممد بن أيب العز علي بن/ شرح الطحاوية  .١٠٠
 اإلجيي / شرح املواقف يف علم الكالم  .١٠١
 أمحد بن حممد القسطالين / شرح املواهب اللدنية باملنح احملمدية  .١٠٢
 النووي ) املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (شرح النووي على مسلم  .١٠٣
 أبو بكر اآلجري / الشريعة  .١٠٤
 البيهقي / شعب اإلميان  .١٠٥
 حممد يوسف مقلد / ا شعراء موريتاني .١٠٦
 للقاضي عياض بن موسى اليحصيب / الشفاء بتعريف حقوق املصطفى  .١٠٧
 حممد بن أيب مدين الدمياين / شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعية الذات  .١٠٨
 ابن عبد اهلدي / الصارم املنكي يف الرد على السبكي  .١٠٩
 صحيح ابن خزمية  .١١٠
 صحيح البخاري .١١١



232 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

 صحيح مسلم  .١١٢
 صابر طعيمة .د/ عتقدا ومسلكا الصوفية م .١١٣
 حممد بشري السهسواين اهلندي / صيانة اإلنسان عن وسوسة دحالن  .١١٤
 مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي/ صيد اخلاطر  .١١٥
 الذهيب / الضعفاء  .١١٦
 البخاري / الضعفاء الصغري  .١١٧
 النسائي / الضعفاء الصغري  .١١٨
 الدارقطين / الضعفاء   .١١٩
 العقيلي / الضعفاء  .١٢٠
 الشيخ سليمان بن سحمان / اء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق الضي .١٢١
 طبقات ابن سعد  .١٢٢
 الشعراين /الطبقات الكربى  .١٢٣
 زين الدين العراقي وابنه ويل الدين أبو زرعة / طرح التثريب شرح التقريب  .١٢٤
  ابن العريب /عارضة األحوذي  .١٢٥
 حل بن املهدي املقبلي صا/ العلم الشامخ يف تفضيل احلق على اآلباء واملشايخ  .١٢٦
 العيين / عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .١٢٧
 النسائي / عمل اليوم والليلة  .١٢٨
 ابن السين / عمل اليوم والليلة  .١٢٩
 ) امش الفتاوى اهلندية العلمكريية (الفتاوى البزازية  .١٣٠
 فتاوى السبكي  .١٣١
 العسقالين/ فتح الباري شرح صحيح البخاري  .١٣٢
 اإلمام حممد بن علي الشوكاين/  فين الرواية والدراية من علم التفسري فتح القدير اجلامع بني .١٣٣
 السخاوي / فتح املغيث شرح ألفية احلديث  .١٣٤
 أيب حممد علي بن سعيد بن حزم األندلسي / الفصل يف امللل واألهواء والنحل  .١٣٥
 ابن عريب احلامتي/ فصوص احلكم   .١٣٦
 الغزايل / فضائح الباطنية  .١٣٧
 الشوكاين /  يف األحديث املوضوعة الفوائد اموعة .١٣٨
 عبد الرؤوف املناوي / فيض القدير شرح اجلامع الكبري  .١٣٩
 شيخ اإلسالم ابن تيمية /قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة  .١٤٠
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 الفريوزبادي / القاموس احمليط  .١٤١
 قليويب وعمرية/  حاشيتا القليويب وعمرية على منهاج الطالبني  .١٤٢
 جزي الكليبابن / القوانني الفقهية  .١٤٣
 إبراهيم انياس / كاشف األلباس عن فيضة اخلتم أيب العباس  .١٤٤
 الذهيب/ الكاشف  .١٤٥
 ابن عدي / الكامل  .١٤٦
 مشس الدين الذهيب / الكبائر  .١٤٧
 البخاري / الكبري  .١٤٨
 حممود أبو الفيض املنويف/ كتاب الوجود  .١٤٩
 مسند القضاعي  .١٥٠
 منصور البهويت / كشاف القناع عن منت االقناع  .١٥١
 أمحد سكريج / حلجاب عمن تالقى مع الشيخ التجاين من األصحاب كشف ا .١٥٢
 العجلوين / كشف اخلفا ومزيل األلباس  .١٥٣
 اخلطيب البغدادي /الكفاية يف قوانني الرواية  .١٥٤
 ابن منظور/ لسان العرب  .١٥٥
 ابن حجر / لسان امليزان  .١٥٦
 عبد الكرمي اخلطيب / اهللا ذاتا وموضوعا  .١٥٧
  مفلح ابن/ املبدع يف شرح املقنع  .١٥٨
 ابن أيب الدنيا / جمايب الدعاء  .١٥٩
 أبو حامت ابن حبان البسيت / اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني  .١٦٠
 جملة األزهر  .١٦١
 جملة احلكمة  .١٦٢
 جملة الرسالة  .١٦٣
 جملة الفتح  .١٦٤
 احلافظ علي بن أيب بكر اهليثمي/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .١٦٥
 اإلسالم ابن تيمية شيخ / جمموع الرسائل واملسائل  .١٦٦
 شيخ اإلسالم ابن تيمية / جمموع الفتاوى  .١٦٧
 فخر الدين الرازي/ حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين  .١٦٨
 الشيخ إبراهيم القطان / خمازي الويل الشيطاين املدعو التجاين اجلاين  .١٦٩
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 ابن القيم / مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  .١٧٠
 احلاكم أبو عبد اهللا / ة الصحيح املدخل إىلمعرف .١٧١
 ابن حزم / مراتب اإلمجاع  .١٧٢
 احلاكم أبو عبد اهللا / املستدرك على الصحيحني  .١٧٣
 مسند أيب داود الطيالسي  .١٧٤
 مسند أيب يعلى املوصل  .١٧٥
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل  .١٧٦

 الديلمي / مسند الفردوس  .١٧٧
  اخلضر بن ميابا اجلكين حممد/مشتهى اخلارف اجلاين يف رد زلقات التجاين اجلاين  .١٧٨
 البصريي / مصباح الزجاجة  .١٧٩
 خالد حممد / مصرع الشرك واخلرافة  .١٨٠
 مصنف ابن أيب شيبة  .١٨١
 حافظ حكمي / معارج القبول شرح سلم األصول  .١٨٢
 معجم الطرباين األوسط  .١٨٣
 معجم الطرباين الصغري  .١٨٤
 معجم الطرباين الكبري  .١٨٥
  صليبامجيل. د/ املعجم الفلسفي  .١٨٦
 احلاكم / م احلديثمعرفة عل .١٨٧
 اخلطيب الشربيين /مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  .١٨٨
 ابن قدامة / املغين  .١٨٩
أيب حممد عبد السـالم بـن الطيـب    / املقصد األمحد يف التعريف بسيدنا أيب عبد اهللا أمحد    .١٩٠

 القادري احلسيين
 حممد عليش املالكي/ منح اجلليل شرح خمتصر خليل  .١٩١
 بابا الشنقيطي العلوي / آداب وأوراد الطريقة التجانية منية املريد يف  .١٩٢
 الشاطيب / املوافقات يف أصول األحكام  .١٩٣
 ابن اجلوزي / املوضوعات  .١٩٤
 موطأ اإلمام مالك  .١٩٥
 عبيدة بن حممد الصغري الشنقيطي / ميدان الفضل واإلفضال يف شم رائحة جوهرة الكمال  .١٩٦
 هللا أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد ا/ ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال  .١٩٧
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 حممد األمني الشنقيطي / نثر الورود شرح مراقي السعود  .١٩٨
 سيد عبد اهللا بن احلاج ابراهيم العلوي / نشر البنود شرح مراقي السعود  .١٩٩
 الرملي / اية احملتاج إىل شرح املنهاج  .٢٠٠
 ابن األثري / النهاية يف غريب احلديث  .٢٠١
 حممد تقي الدين اهلاليل . د/ لتجانية اهلدية اهلادية إىل الطائفة ا .٢٠٢
 فاروق الرملوجي / هذا هو اإلسالم  .٢٠٣
 أمحد بن األمني الشنقيطي/ الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط  .٢٠٤
 السمهودي/ وفاء الوفاء  .٢٠٥
 حممد فتحا عبد الواحد حممد النطيفي/ الياقوتة الفريدة يف الطريقة التجانية  .٢٠٦
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                                 ١...................................................................املقدمة
 ٣..................................................... مفتاحةالرد على مقدم

 ٣............أوال من القرآن الكرمي أربع آيات: الرد على شبهات املتوسلني باجلاه
 ٣...............................................................اآلية اآلوىل
 ٥................................................................اآلية الثانية
 ٧................................................................اآلية الثالثة
  ٨...............................................................اآلية الرابعة

 ١٠............................................................:ثانيا من السنة
 ١٠...................................................: األحاديث الصحيحة-أ
 ١٠.............................................. حديث توسل عمر بالعباس-
 ١١................................................اعة الكربى أحاديث الشف-
 ١٢........................................: األحاديث الضعيفة واملوضوعة-ب

 ١٢.....................................................حديث األعمى: األول
 ١٥.............…اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك : حديث أيب سعيد: الثاين
 ١٧..................................حديث بالل بنحو حديث أيب سعيد: الثالث
 ١٧..............................................حديث أيب أمامة بنحوه: الرابع

 ١٨...........................الكلمات اليت تلقى آدم: حديث ابن عباس:اخلامس
 ١٨.......................ملا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي: حديث أنس:سالساد
 ١٩.....................…حديث أنه كان يستشفع بصعاليك املهاجرين : السابع
 ١٩...................................…ملا اقترف آدم اخلطيئة : حديث: الثامن
 ٢١.................................................…توسلوا جباهي : التاسع
 ٢٢............................................."إذا أعيتكم األمور : " العاشر 

 ٢٣............................................"لوال عباد ركع :" احلادي عشر
 ٢٣......................................"بة أحدكم إذا انفلتت دا: " الثاين عشر
 ٢٤......................................"إذا أضل أحدكم شيئا : " الثالث عشر
 ٢٥................"اللهم إين أسألك مبحمد نبيك وإبراهيم خليلك : " الرابع عشر
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 ٢٦.............................حديث ابن عباس يف حفظ القرآن: اخلامس عشر
 ٢٧.......................أسألك حبق آبائي: قال داود عليه السالم: السادس عشر
 ٢٨........."الناس قحط حديث مالك الدار خازن عمر قال أصاب : السابع عشر 
 ٢٩..............................................حديث عام الفتق: الثامن عشر
 ٢٩......"اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك : " قصة األعرايب الذي قال: التاسع عشر

 ٣٠..............."أتيناك العذارء يدمى لباا  : "قصة األعرايب الذي قال: العشرون
 ٣١.....................................قصة سواد بن قارب: الواحد والعشرون
 ٣٢...............................................مرثية صفية: الثاين والعشرون

 ٣٣...............................................قصة العتيب: والعشرونالثالث
 ٣٤....قصة وبن الزبري وابن عمر ومصعب وعبد امللك عند الكعبة:الرابع والعشرون

 ٣٥.........."عن ابن عباس أوحى اهللا إىل عيسى آمن مبحمد :" اخلامس والعشرون
 ٣٦.........................دعاء الشافعي عند قرب أيب حنيفة:  السادس والعشرون
 ٣٧...........................قصة مالك مع أيب جعفر املنصور:السابع والعشرون

 ٣٨..............................................................الشبه العقلية
 ٣٨....................................قياس اخلالق على املخلوق: الشبهة األوىل
 ٣٨...............................التوسل ال مانع منه وإن مل يثبت: الشبهة الثانية
 ٣٩................قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصاحل: الشبهة الثالثة
 ٣٩.....................................قياس التوسل على التربك: الشبهة الرابعة

 ٤٠...............................لميتنص حماكمة التجانية الشهرية يف مدينة بوت
 ٤١.........................................قصيدة ولد ابن يف الرد على التجانية

 ٤٢......................................................قصيدة حممد بن حبيبا
 ٤٣.............................................قصيدة حممد عبد اهللا بن أمحذي

 ٤٤.................................أرجوزة أدييج الكمليلي يف الرد على التجانية
 ٤٥..........................................ردود العالمة باب بن الشيخ سيديا

 ٤٦..............................................قصيدة حممد حممود بن أمحذي
  ٤٧.............................................ردود حممد بن أيب مدين عليكم

 ٤٩....................................... أمحد بن حبيب الرمحنأرجوزة الشيخ
 ٥٠..............................................ردود العالمة آب ولد أخطور

 ٥٠.............................................أرجوزة ابن بدح يف الرد عليكم
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 ٥٢..........................................رد العالمة حممد رشيد رضا عليكم
 ٥٢...................................................رد العالمة خبيت املطيعي
  ٥٣...................................................قصيدة حممد ناصر السنة

 ٥٤...................................قصيدة حممد مولود ولد أمحد فال املباركي
 ٥٧............................اته مفتاح وتلبيستأكثر من عشرة أمثلة من حتريفا

 ٥٩....................................الرد على قواعد مفتاح يف اجلرح والتعديل
 ٥٩...............................................املؤلفات يف مصطلح احلديث

 ٦٣...................................................عالقة التجانية بالنصرانية
 ٦٤...........................................خدمة التجانية للمستعمر الفرنسي

 ٦٥................................................احتقار التجاين لكل األولياء
 ٦٧.....................................الرد على دفاع مفتاح التجاين عن شيخه

  ٦٧.........................................عزوه للحديث الضعيف بصغة اجلزم
 ٦٩...................ل وسجن وحماكمة أسالفهم من ضالل املتصوفةاعترافهم بقت

 ٧١............................................من احلاالت اليت جتوز فيها الغيبة
 ٧٢.................................ضعف حديث جابر وأيب طلحة عند أيب داود

  ٧٣............................................ترمجة التجاين مغالطات مكشوفة
  ٧٣................................التجاين يفضل نفسه على كل األنبياء واألولياء

 ٧٥..................................."بنو توجني " التجاين منسوب إىل أخواله 
 ٧٥..................................................... العمالتالتجاين يزور

 ٧٥..............................جواهر املعاين مسروق من كتاب املقصد األمحد
 ٧٨-٧٧..................التجاين يشهد على نفسه باجلهل وأنه ما شم رائحة اإلسالم

 ٧٩................................تكفري أكثر من مخسني عاملا البن عريب احلامتي
 ٩١................................................تعقيبات على ترمجة البكري

 ٩٥............................................مالحظات على ترمجة البسطامي
 ٩٥............................م الذهيب يف ترمجة البسطاميمفتاح حيذف من كال

 ٩٧........................مفتاح التجاين ميدح رسالته يف تصحيح حديث الضرير
 ٩٧.....................أكثر من عشرة أمثلة على أغالطه وأخطائه يف هذه الرسالة

 ١٠٠......................................................رمتين بدائها وانسلت
 ١٠١...........مفتاح التجاين ينكر أن اإلميان باهللا وكتابه ورسوله من قواعد اإلسالم
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  ١٠٣................................لعجز عن اجلوابالتضايق من السؤال عالمة ل
 ١٠٣....التجانية تقول بأن كل الكفار ال يعبدون إال اهللا وإن عبدوا األوثان يف الظاهر

 ١٠٤..................................................ابن عريب يدافع عن الكفار
 ١٠٤...........................تسمية أهل السنة حشوية هي عالمة زنادقة املبتدعة

 ١٠٤....................................................عالقة التجانية بالفلسفة
 ١٠٧..................................................الكالم على وحدة الوجود

 ١١٣............................بأن اهللا حيب الكفار وحيبونهالرد على قول التجانية 
 ١١٥.............................................دفاع التجانية عن عبدة األوثان

 ١١٦...............................مفتاح حيذف من كالم شيخه ما فيه حجة عليه
 ١١٧.............................مفتاح يشري من غري قصد إىل جهل شيخه التجاين

 ١١٨.......................................التجلي عند التجانية هو وحدة الوجود
 ١٢١............رمفتاح يبتر من كالم شيخه التجاين ما سوى فيه بني الرسول والكاف
 ١٢١............اعتذار مفتاح عن شطحات البسطامي بأنه كان فاقدا للوعي والتمييز

 ابن عريب والتجاين وانياس يصرحون بأن البسطامي قال تلك الشطحات 
 ١٢٢...............................................يف حال الوعي وكمال العقل

 ١٢٤....................................الكفر الصريح املتكرر صاحبه ال يتأول له
 ١٢٦........دة الوجودحذف مفتاح التجاين من كالم ابن عريب ما هو صريح يف وح
 ١٢٧....................هروب مفتاح التجاين من وحدة الوجود إىل وحدة الشهود

 ١٢٧................................مشاييخ الصوفية يفضلون أنفسهم على األنبياء
 ١٢٧.............اآلية� …هو األول واآلخر والظاهر والباطن �: تفسري قوله تعاىل
 ١٢٨......................اآلية�…كل شيء هالك إال وجهه �: تفسري قوله تعاىل
 ١٣٠....................... اآلية �…ن اهللا هو احلق ذلك بأ�: تفسري قوله تعاىل 
 ١٣١.....................اآلية �… ميحو اهللا ما يشاء ويثبت �: تفسري قوله تعاىل 

  ١٣٢.....................................الرد على تعلقه حبديث من عادى يل وليا
 ١٣٤........................."كان اهللا ومل يكن شيء قبله "الرد على تعلقه حبديث 

 ١٣٥..................أال كل شيء ما خال اهللا باطل: الرد على تعلقه بقول الشاعر 
 ١٣٥............................. والذهيب والغزايل على وحدة الشهودرد ابن القيم

 ١٣٧.............................كالم عبيدة بن حممد الصغري حول وحدة الوجود
 ١٣٨...............................................حكم القائلني بوحدة الوجود
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 ١٤٣.................................احملظورات املترتبة على القول بوحدة الوجود
 ١٤٥.........................................دعوة التجانية إىل األمن من مكر اهللا

 ١٤٥...............................مفتاح حيذف من كالم شيخه ما هو حجة عليه
 ١٤٦..................... كتب التجانية تدعو إىل األمن من مكر اهللاثالثون نصا من

 ١٥٢...........................................ادعاء التجانية معرفة الغيب املطلق
 ١٥٥.....................................التجاين يسأل الكاهنة سنيورة عن الغيب

 ١٥٦..................اآليات واألحاديث الدالة على اختصاصه تعاىل بالغيب املطلق
  ١٥٨..................................من أقوال العلماء يف كفر مدعي علم الغيب

 ١٥٩......................نصوص حول علم الغيبعجز مفتاح عن الرد على ثالثة 
 ١٦٠................................................الفراسة ليست حجة شرعية

 ١٦٠.........................................اآلية ليست صرحية يف هذا املوضوع
 ١٦٢...................................احلديث الذي استدل به طرقه كلها ضعيفة

 ١٦٦.............................................................أنواع الفراسة
 ١٦٨................................................اإلحتجاج بالرؤى واملنامات

 ١٦٨..................................رؤيا غري األنبياء ليست حبجة شرعية إمجاعا
 ١٧٤............................................اإلهلام ليس حبجة عند أهل العلم

 ١٧٦.......................................إلهلام وسيلة إىل القول بوحدة الوجودا
 ١٧٨........................................ادعاء العلم اللدين حيلة إللغاء الشرع

 ١٧٩............................................نصوص التجاين يف ادعاء الوحي
 ١٨٠....................................................رد أهل العلم على ذلك

 ١٨٤.......................................ادعاء التجانية رؤيته يقظة بدعة صوفية
 ١٨٤.......................................... يقظة مستحيلة شرعا�رؤية النيب 
 ١٨٥........................................... يقظة مستحيلة عقال�رؤية النيب 

 ١٨٥.....................ى تعلقه حبديث من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظةالرد عل
 ١٨٦...............................الرد على ادعائه أن هذه الرؤية من باب الكرامة
 ١٨٧................................من نسب إليهم مفتاح هذه الرؤية أربعة أنواع

 ١٨٨................................. يقظة تقليد للنصارى�ادعاء التجانية رؤيته 
 ١٨٩..................................... يقظة مل ترد يف آية وال حديث�رؤيته 

 ١٩٢........................ القرآن الكرمي ستة آالف مرةتفضيل صالة الفاتح على
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 ١٩٢.........................................معىن صالة الفاتح هو وحدة الوجود
 ١٩٢نصوص كتبهم الصرحية يف تفضيل صالة الفاتح على القرآن وغريه من الكتب املرتلة

 ١٩٣..................تفضيل شيء على القرآن يعترب استهزاء به واملستهزئ به كافر
 ١٩٤.......................................ادعاؤهم أن صالة الفاتح من كالم اهللا

 ١٩٥......................................... يف كالم اهللا فهو كافرمن زاد حرفا
 ١٩٥............................أن ما يقرأ هو معىن كالم اهللا فقط: الرد على شبهة
 ١٩٦...................................أن العدد يرد رد التكثري: الرد على شبهة 
 ١٩٦.................................أن املزية ال تستلزم التفضيل: الرد على شبهة 
 ١٩٦.........أن صالة الفاتح أفضل يف حق العاصي من تالوة القرآن:الرد على شبهة 
  أكثر مما �أن ما ورد يف فضل الصالة على النيب :الرد على شبهة 

  ١٩٨.......................................................ورد يف فضل القرآن
 ١٩٨...........................مفتاح يسرق األحاديث من جالء األفهام البن القيم
 ١٩٩!؟"اللهم صل على سيدنا حممد "كيف تكون صالة الفاتح كالم اهللا وهي مبدوءة ب

 ١٩٩...................................تفضيلهم صالة الفاتح على مجيع الصلوات
 ١٩٩....................... على عبادة اجلن واإلنس واملالئكةتفضيلهم صالة الفاتح

 ٢٠٠....................صالة الفاتح ال توجد كاملة يف حديث صحيح وال ضعيف
 ٢٠٠............................................خطورة الكذب على اهللا ورسوله

 ٢٠٠...........................تفضيل كالم على كالم اهللا كتفضيل شيء على اهللا
 ٢٠١.........ادعاؤهم أن صالة الفاتح جاءت يف صحيفة من نور مكتوبة بقلم القدرة

 ٢٠١....................اتح من كالم اهللا كاألحاديث القدسيةادعاؤهم أن صالة الف
 ٢٠٢......................مفتاح ال يفرق بني الكلمات الشرعية والكلمات الكونية

 ٢٠٣........................................ بالكتمان�اام التجانية لرسول اهللا 
 ٢٠٣...................................... بالكتمان فهو كافر إمجاعا�من امه 

 ٢٠٤.............................................. بالبالغ�اآليات الشاهدة له 
  بكتاب اكتب لكم ايتوين"  حبديث �الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 

 ٢٠٥......................................................."كتابا ال تضلوا بعده
 ٢٠٧.......... حبديث رفع تعيني ليلة القدر�الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 
 ٢٠٨.. خص بعض الصحابة ببعض األحكام�الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 
 ٢٠٩" .�أسر إيل رسول اهللا "  حبديث أنس �الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 
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 ٢١٠...................... حبديث اجلرابني� على استدالل مفتاح على كتمانه الرد
 ٢١٠........ بأن حذيفة كان صاحب السر�الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 
 ٢١١ بقول البخاري باب من خص بالعلم قوما�الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 
  إذا أخرب أحدا بأجر كثري � بأنه �الرد على استدالل مفتاح على كتمانه 

 ٢١٢...................................................على عمل قليل استكتمه
 ٢١٤...........�ادعاء التجاين صالحية أصحابه لتحمل ما عجز عنه أصحاب النيب 

 ٢١٤..........................................حكم انتقاص الصحابة واحتقارهم
 ٢١٦.....................................ادعاء التجانية أن الكفار ينعمون يف النار

 ٢١٦.................حذف مفتاح لبداية كالم شيخه بسبب ما فيه من الكفر البواح
 ٢١٧.........................................................انكار الوعيد كفر

 ٢١٨..................ادعائه أكل أهل النار ما يشتهون من الثمار واملآكلالرد على 
 ٢١٩.................................الرد على ادعائه ختفيف العذاب عن أهل النار

 ٢١٩......................الرد على استدالله على ختفيف العذاب عن الكفار بآيتني
 ٢٢٠................الرد على استدالله على ختفيف العذاب عن الكفار بني النفختني

 لكفار بعرض آل فرعون الرد على استدالله على ختفيف العذاب عن ا
 ٢٢١......................................................... يف الدنيارعلى النا

 ٢٢٢.مفتاح ينسب إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم القول بفناء النار كذبا وتانا
 ٢٢٣...................................سلف التجانية يف هذه املسألة هو ابن عريب

 ٢٢٤....................إمنا انكرت التجانية عذاب الكفار العتقادهم وحدة الوجود
 ٢٤٦.............................................................فهرس املراجع
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 ١  الصفحة األوىل من خطبة كتاب املقصد األمحدصورة

                                     
  1 انظر ملحق كتاب التجانية لعلي بن حممد الدخيل اهللا 
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من خطبة كتاب املقصد األمحدالثانية الصورة الصفحة   
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ة من خطبة كتاب املقصد األمحد لثصورة الصفحة الثا   
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صورة الصفحة الرابعة من خطبة كتاب املقصد األمحد 
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 من كتاب املقصد األمحد ١٥٤صورة الصفحة 
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من كتاب املقصد األمحد) ١٥٥(صورة الصفحة 
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من كتاب املقصد األمحد) ١٥٦(صورة الصفحة 
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من كتاب املقصد األمحد ) ١٥٧(صورة الصفحة 



253 
 


��ح ا������� ��غ ���� ا����� �� ا��د �� 

من كتاب املقصد األمحد)١٥٨(صورة الصفحة 
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صورة الصفحة األوىل من خطبة كتاب جواهر املعاين 
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صورة الصفحة الثانية من خطبة كتاب جواهر املعاين
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حة الرابعة من خطبة كتاب جواهر املعاينصورة الصف
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صورة الصفحة اخلامسة من خطبة كتاب جواهر املعاين
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صورة الصفحة السادسة من خطبة كتاب جواهر املعاين
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كتاب جواهر املعاين) ١٠٥(صورة الصفحة 
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 كتاب جواهر املعاين من)١٠٦(صورة الصفحة 
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كتاب جواهر املعاين من )١٠٧(صورة الصفحة 
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من كتاب جواهر املعاين) ١٠٨(رة الصفحة صو
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من كتاب جواهر املعاين) ١٠٩(صورة الصفحة   
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من كتاب جواهر املعاين) ١١٠(صورة الصفحة 
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